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Gerenciar recursos de terceiros e com fins previ-

denciários é algo de grande valor, que requer de 

nós gestores um enorme agradecimento à confian-

ça que cada um dos participantes deposita em rela-

ção ao futuro de suas aposentadorias. Trabalhamos 

para contribuir com a qualidade de vida dos nossos 

7.600 participantes e de seus familiares.  Nada fácil 

no momento atual, mas não impossível.

Em 2019, tivemos muitos desafios no que tange ao 

mercado financeiro. Foi preciso rever os investi-

mentos ao longo do ano para alcançar resultados 

positivos. Para isso, recorremos aos prestadores de 

serviços para proceder na escolha de novos investi-

mentos que trouxessem melhor rentabilidade com 

maior diversificação de riscos. Avaliamos diversas 

combinações de carteiras com base nas políticas 

de investimentos, para o período 2019-2023.

Com a taxa de juros básica no Brasil em seu me-

nor patamar histórico, tendendo a ser ainda mais 

reduzida, ambiente de fraca atividade econômica e 

inflação sob controle, foi desafiador para a Previn-

dus, como para as outras entidades de previdência, 

escolher investimentos que permitissem rentabili-

dades acima das metas dos planos de benefícios.

Mas com todas essas adversidades, aumentamos a 

diversificação dos portfólios dos planos de previ-

dência da Previndus. E o resultado foi compensa-

dor. Nos Planos CD, a rentabilidade de 11,50% su-

perou a meta (CDI+ 1%) de 7,00% e nos Planos BD 

(SENAC, FIRJAN e SEBRAE) a rentabilidade de 9,62% 

ficou muito próxima da meta atuarial (INPC+5,17% 

aa) de 9,80%, assim como o Plano BD do SESC cuja 

rentabilidade foi de 9,50%. As pesquisas e reuniões 

com a consultoria e os gestores do mercado fi-

nanceiro contribuíram para esse resultado positivo, 

assim como a confiança do Conselho Deliberativo 

que aprovou as propostas.

A evolução dos investimentos até novembro/2019, 

R$ 471 milhões, possibilitou subir 12 posições no 

ranking da Associação Brasileira das Entidades de 

Previdência Complementar (Abrapp). Saímos da 

173ª colocação em 2018 para 161ª em 2019, dentre 

255 entidades associadas.

Outro ponto importante em 2019 foi a aprova-

ção da Reforma da Previdência, que fez com que 

a previdência complementar ganhasse novo des-

taque. Vemos como uma nova oportunidade de 

crescimento. O aumento da projeção do tempo 

de aposentadoria e um valor menor do benefício 

vão exigir que o trabalhador busque uma renda 

complementar na aposentadoria. 

Em paralelo, o órgão regulador adaptou-se ao 

novo cenário e às novas relações de trabalho, per-

mitindo planos de previdência muito mais flexíveis 

e atrativos para os jovens. 

Diante desse quadro, decidimos evoluir e aproveitar 

as oportunidades desse novo cenário. Iniciamos em 

2019 o estudo de uma nova marca, que refletisse o 

nosso novo posicionamento de ampliar a atuação 

da Previndus no mercado de previdência, com um 

novo plano para os familiares dos atuais participan-

tes. Além disso, decidimos também modernizar o 

site e aumentar o acesso às informações aos parti-

cipantes com um aplicativo para celular. Iniciativas 

que serão implementadas no início de 2020.

Também avaliamos a estrutura interna. Fizemos mu-

danças que resultaram na redução de custos, mas 

que proporcionaram maior produtividade e com-

prometimento com o novo caminho da Entidade. 

A Previndus está trabalhando para fortalecer o seu 

patrimônio, atendendo às necessidades dos parti-

cipantes, seus familiares, patrocinadores e contri-

buindo para uma sociedade melhor.

Diretoria Executiva

Apresentação  
da Diretoria
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Missão e Valores

MISSÃO

Gerenciar planos de benefícios previdenciários, 

promovendo satisfação e bem-estar dos 

participantes e beneficiários. 

VALORES

Os principais valores da Previndus são: 

transparência, responsabilidade, confiança, 

profissionalismo, respeito, lealdade e integridade.
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Sobre  
a Previndus

Perfil 
A Previndus atua no sistema de previdência com-

plementar desde 1995. É a entidade de previdência 

dos empregados das seguintes patrocinadoras: FIR-

JAN – Federação das Indústrias do Estado do Rio 

de Janeiro; SENAI-RJ – Serviço Nacional de Apren-

dizagem Industrial - Departamento Regional do Es-

tado do Rio de Janeiro; SESI-RJ – Serviço Social da 

Indústria - Departamento Regional do Estado do Rio 

de Janeiro; SEBRAE-RJ – Serviço de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas do Estado do Rio de Janeiro; 

CIRJ – Centro Industrial do Rio de Janeiro; SENAC-

-ARRJ – Serviço Nacional de Aprendizagem Comer-

cial - Administração Regional no Estado do Rio de 

Janeiro; SESC-ARRJ – Serviço Social do Comércio 

- Administração Regional no Estado do Rio de Ja-

neiro; IEL – Instituto Euvaldo Lodi (Rio de Janeiro), 

além da Previndus.
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A entidade administra 11 planos de benefícios, sete na modalidade de Contribuição 

Definida (CD) e quatro na de Benefício Definido (BD).

Nome do Plano de Benefícios CNPB Modalidade Patrocinadora

PLANOS CD

Plano Básico de Benefícios III - SESI-RJ 1999.0048-92 CD SESI-RJ

Plano Básico de Benefícios III - FIRJAN-CIRJ-IEL 1999.0044-18 CD FIRJAN-CIRJ-IEL

Plano Básico de Benefícios III - SENAI-RJ 1999.0047-11 CD SENAI-RJ

Plano Básico de Benefícios III - SEBRAE-RJ 1999.0046-47 CD SEBRAE-RJ

Plano Básico de Benefícios III - PREVINDUS 1999.0045-74 CD PREVINDUS

Plano Básico de Benefícios III - SENAC-ARRJ 1999.0053-92 CD SENAC-ARRJ

Plano Básico de Benefícios III - SESC-ARRJ 1999.0054-65 CD SESC-ARRJ

PLANOS BD

Plano Básico de Benefícios I - SISTEMA FIRJAN 1999.0030-65 BD

FIRJAN
SENAI-RJ 
SESI-RJ
PREVINDUS

Plano Básico de Benefícios I - SEBRAE-RJ 1999.0044-11 BD SEBRAE-RJ

Plano Básico de Benefícios I - SENAC-ARRJ 1999.0023-92 BD SENAC-ARRJ

Plano Básico de Benefícios I - SESC-ARRJ 1999.0003-18 BD SESC-ARRJ

Participantes Planos CD Planos BD Total

Participantes Ativos 6.439 2 6.441

Autopatrocinados 33 - 33

Participantes Assistidos 109 973 1.082

Em Benefício Proporcional Diferido 2 - 2

Total 6.583 975 7.558

Distribuição dos participantes ativos por patrocinadora

37%

SESI-RJ

27%

SESC-ARRJ

3%
2,62%

0,16%

0,22%

FIRJAN-IELSEBRAE-RJ

PREVINDUS

9%

SENAC-ARRJ

24%

SENAI-RJ
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Governança Corporativa
A governança da Previndus é composta pela Diretoria Executiva, Conselho Delibe-

rativo e Conselho Fiscal.

O Conselho Deliberativo é o órgão de orientação e deliberação superior da Pre-

vindus, cabendo-lhe, principalmente, estabelecer as diretrizes e políticas a serem 

observadas pela entidade e pelos planos de benefícios. 

A Diretoria Executiva é o órgão de administração geral que cumpre as diretrizes 

traçadas pelo Conselho Deliberativo. É composta por três diretores indicados pelo 

Conselho Deliberativo: um diretor-superintendente e os demais sem designação 

específica.

O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização que tem a responsabilidade de zelar 

pela gestão econômica e financeira da Previndus. 

DIRETORIA EXECUTIVA

Luciana Costa Marques de Sá

Diretora-Superintendente

Aroldo Fonseca da Silva

Diretor

Noemia de Queiroz Vasquez

Diretora

Mandato: 2016/2020

CONSELHO DELIBERATIVO

FIRJAN

Titular Alexandre dos Reis

Suplente Marcos Alessandro Vieira Hipólito

PATROCINADORAS

Titular Victor Tainah Fernandes Dietzold

Suplente Luana Palmieri Franca Pagani

Titular João Carlos Lopes Peixoto Neves

Suplente Cesar Kayat Bedran

Titular Gisela Pimenta Gadelha

Suplente Delmo Meireles Junior

PARTICIPANTES

Titular Adão dos Santos Gomes 

Suplente Aline Barreto Vidal Garcia

Titular Claudia Vasconcelos Serzedello Corrêa

Suplente Alex Teixeira Gonçalves

Mandato: 2016/2020

CONSELHO FISCAL

FIRJAN

Titular Alexandre Firmo Collares Chaves

Suplente

PATROCINADORAS

Titular Andressa Lilian Batista Castello Branco

Suplente

PARTICIPANTES

Titular Cristiane Lopes da Costa Rebello David

Suplente Telma Swerts de Carvalho e Silva

Mandato: 2017/2020
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Organizacional

CONSELHO FISCAL

DIRETORIA DE SEGURIDADE DIRETORIA FINANCEIRA

SUPERINTENDÊNCIA

CONSELHO DELIBERATIVO

ATUARIAL BENEFÍCIOSARRECADAÇÃO 
INSTITUTOS 

INVESTIMENTOS 
TESOURARIA

EMPRÉSTIMOS CONTABILIDADE

ADMINISTRATIVO  
INFORMÁTICA

SECRETARIA  
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Participação na Abrapp
A Previndus faz parte da associação que representa o segmento de previdência 

complementar. A Diretora-Superintendente da Previndus, Luciana de Sá, passou a 

integrar a nova diretoria executiva da Associação Brasileira das Entidades Fechadas 

de Previdência Complementar (Abrapp), que foi eleita em 2019 para o mandato de 

três anos (2020-2022).

Luciana de Sá vai ocupar o cargo de diretora suplente da Regional Sudeste, com-

posta pelos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, e terá oportunidade de 

contribuir efetivamente para o desenvolvimento do Sistema de Previdência Com-

plementar. A Previndus já participa de duas das sete comissões técnicas da Abrapp: 

Estratégias e Criação de Valor e de Contabilidade.

A evolução dos investimentos até novembro/2019, quando totalizaram R$ 471 mi-

lhões, possibilitou a Previndus subir 12 posições no ranking da Associação Brasileira 

das Entidades de Previdência Complementar (Abrapp). Saiu da 173ª colocação em 

2018 para 161ª em 2019, dentre 255 entidades associadas.

Política de Ética
A Política de Ética, instituída em 2006, estabelece os princípios éticos para orientar 

as relações internas e externas da Previndus, bem como a conduta de seus cola-

boradores e parceiros. 

O documento apresenta os principais valores, assim como os procedimentos no 

relacionamento com patrocinadoras, participantes, assistidos, beneficiários, cola-

boradores, parceiros, prestadores de serviço, órgãos reguladores e governamentais 

e outras entidades de previdência. 

O capítulo Conflitos de Interesse estabelece as ações que devem ser recusadas 

pelos colaboradores e parceiros de modo a preservar a imagem da Previndus. O 

capítulo sobre Segurança da Informação trata da confiabilidade, integridade e si-

gilo das informações referentes aos investimentos, aos participantes, assistidos e 

beneficiários dos planos e outras que sejam de cunho confidencial. 

2017

2018

2019

161ª

173ª

171ª
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Gestão 
Estratégica

Novo posicionamento
A Diretoria Executiva demandou em 2019 um estudo de sustentabilidade que traçou um cenário futuro para a 

Previndus. Depois de avaliar os pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças, foi desenvolvido um Plano de 

Negócios, aprovado pelo Conselho Deliberativo em setembro de 2019.

O plano estabelece grandes desafios como aprimoramento dos processos internos, busca por menores custos, 

aperfeiçoamento da comunicação e criação de novos planos de benefícios.

Para atingir os objetivos estabelecidos, a Diretoria iniciou em 2019 o projeto de mudança da marca. A criação de 

uma nova identidade visual da Previndus, que acompanhe a evolução do mercado e do mundo, para atender ao 

seu novo posicionamento. A marca será lançada em 2020, assim como um novo site com visual mais moderno 

e navegação amigável e um aplicativo para os planos atuais.
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Outras ações realizadas em 2019 foram a criação do regulamento do Plano Família 

Previndus para os familiares dos participantes e a contratação de um novo sistema 

de previdência para integração de todas as atividades e que permite que todas as 

operações com os participantes deste novo plano se deem de forma digital. Essas 

iniciativas serão implementadas em 2020.

Gerenciamento de Riscos
Com o objetivo de ter um ambiente operacional mais seguro e eficiente, a Pre-

vindus adota uma metodologia de avaliação de riscos. Semestralmente, todos os 

macroprocessos da Entidade são avaliados para que se possa identificar os riscos e 

dar o tratamento adequado a cada um.

O risco é uma incerteza. É uma probabilidade do resultado esperado de uma 

atividade, ação ou iniciativa não ocorrer como o planejado. Alguns podem 

ser eliminados e outros não. Os riscos que independem da organização po-

dem ser minimizados.

Em 2019, foram avaliados os macroprocessos e identificados 111 riscos. To-

dos foram considerados satisfatórios, sendo acompanhados e controlados 

pela Previndus.

Área Quantidade de Riscos Posição

Arrecadação 19 Satisfatórios

Administração 37 Satisfatórios

Investimentos 44 Satisfatórios

Benefícios 11 Satisfatórios

No que tange aos investimentos, a Previndus conta com os serviços de consulto-

ria especializada para monitorar os riscos dos ativos que compõem seu portfólio. 

O controle é executado através de sistema próprio da consultoria que gera entre 

outros, o Relatório de Compliance, cujo objetivo é verificar a aderência dos inves-

timentos dos planos às diretrizes das Políticas de Investimentos vigentes e à reso-

lução do Conselho Monetário Nacional CMN Nº 4.661, que rege os investimentos 

das entidades de previdência complementar.

Outro relatório importante elaborado é o de Análise e Controle de Risco de Merca-

do, que faz diversas medições comuns ao mercado financeiro, tais como Value At 

Risk (VAR) e testes de estresse (Stress Test) para todos os investimentos do portfólio.

Ações de Comunicação
A Previndus possui canais de comunicação que proporcionam informações aos 

participantes sobre a gestão dos planos de previdência, benefícios, investimentos, 

rentabilidade e ações de educação previdenciária e financeira.

No Site da Previndus, o participante encontra dados sobre a entidade, governança, 

planos de benefícios, desempenho dos investimentos, publicações, relatório anual, 

além de uma área restrita para consulta dos dados específicos do seu plano.

Trimestralmente, é elaborado o Informativo Previndus, que leva informações das 

ações da entidade aos participantes ativos e assistidos. A publicação faz parte de 

uma filosofia de aproximação constante com os participantes e as patrocinadoras. 
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A Pesquisa de Satisfação é uma ferramenta para 

aferir o grau de conhecimento do participante so-

bre as ações da Previndus. Em 2019, foi realizada 

pesquisa para averiguar a opinião dos participan-

tes ativos e, com base no resultado, programar as 

melhorias necessárias à manutenção da qualidade 

dos serviços oferecidos e orientar as estratégias 

futuras da Previndus.

Atendimento aos Participantes
A Previndus efetuou 2.156 atendimentos em 2019. 

Os assuntos mais tratados foram empréstimos, es-

clarecimentos sobre contribuições e institutos le-

gais (resgate, autopatrocínio, benefício proporcional 

diferido e portabilidade).

O atendimento aos participantes é feito de segunda 

a sexta-feira das 9 às 18 horas por três canais: 

Coordenada pela área de Seguridade, a pesquisa foi 

voluntária e encaminhada para 7.000 participantes 

ativos e assistidos por e-mail, dos quais 1.147 res-

ponderam. Houve o registro de 557 respostas das 

patrocinadoras do grupo FIRJAN, somado a 332 

respostas dos participantes do SENAC-ARRJ e mais 

258 respostas dos participantes do SESC-ARRJ.

88%

87%

85%
dos participantes 
estão muito 
satisfeitos com  
a Previndus

sentem-se seguros 
com o plano de 
previdência da 
Previndus

indicariam a 
Previndus em caso  
de lançamento de um 
plano para familiares

Telefônico 

2217-1100

WhatsApp 

98866-8846

e-mail 

atendimento@previndus.com.br
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Gestão 
Administrativa 
e de Pessoal 

Principais Mudanças no Ano
REESTRUTURAÇÃO n Desde 2018, a Diretoria 

Executiva vem implementando mudanças no qua-

dro de colaboradores. Promoveu a redução de 19 

para 16 funcionários e a substituição de alguns. O 

foco da gestão foi a eficiência no atendimento aos 

participantes, o cuidado com os colaboradores e o 

zelo na gestão dos recursos garantidores. A reestru-

turação efetuada nos últimos dois anos proporcio-

nou a redução de 19% na folha salarial, comparan-

do-se 2019 com 2017.

Outra ação realizada em 2019 foi o levantamento 

de todos os processos das áreas de Seguridade, 

Financeira e Contábil. Com essa atividade foi pos-

sível mapear, analisar, implementar e extinguir de-

terminadas etapas, além de possibilitar a correção 

de eventuais falhas nas atividades executadas pelos 

colaboradores da empresa. Foram criadas novas ro-

tinas, relatórios e controles para minimizar erros e 

aumentar a qualidade no atendimento a todos os 

públicos estratégicos da Previndus.
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ADESÃO AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ABRAPP E DATAPREV n A Pre-

vindus passou a ter acesso ao serviço de consultas do Sistema Informatizado 

de Controle de Óbitos (SISOBI). O acesso ao Sistema facilita a identificação de 

óbitos de participantes; evita pagamentos indevidos; preserva a confidenciali-

dade dos dados, que são enviados e recebidos por arquivos criptografados e 

substitui a prova de vida.

FACILIDADE NA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO n A Previndus acabou com 

a exigência do preenchimento da ficha do seguro para liberar o empréstimo. Após 

uma extensa pesquisa junto ao mercado segurador foi encontrada uma nova par-

ceira para a operação, com produto de menor custo e com menos burocracia. A 

iniciativa eliminou o desperdício de papel, proporcionou economia do tempo dos 

participantes e redução de 0,060% para 0,045% na taxa de seguro prestamista que 

é cobrada e acrescentada à parcela mensal do empréstimo.

NOVA TAXA DE EMPRÉSTIMO n Foi implementada, em 2019, a cobrança de 

taxa de administração dos empréstimos de 0,07% ao mês, por exigência da Reso-

lução de n° 4.661 do Conselho Monetário Nacional (CMN).

Certificação dos Profissionais
O Sistema de Previdência Complementar exige que diretoria, conselheiros e profis-

sionais de investimentos sejam certificados. A certificação nada mais é do que um 

selo de qualidade, que atesta a capacidade do profissional para exercer atividade 

na entidade. Para isso, o aperfeiçoamento é fundamental, pois o mantém sempre 

atualizado, pronto para os desafios que as variadas funções demandam.

A Previndus possui oito profissionais certificados, incluindo conselheiros. Os órgãos 

certificadores são Instituto de Certificação de Seguridade Social (ICSS), Associação 

Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC) e Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) .

Despesas Administrativas
As despesas administrativas para a gestão dos planos de benefícios em 2019 to-

talizaram 1,32% do Ativo Total.  Elas foram reduzidas em função da austeridade 

imposta pela Diretoria Executiva.

R$ Mil

2019 2018

Ativo Total 589.854 586.339

Despesas 7.809 9.647

Despesas / Ativo Total 1,32% 1,65%
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Planos BD  
(exceto SESC-

ARRJ)

Plano BD  
SESC-ARRJ Planos CD

Despesas Administrativas 1.120 354 6.335

Administração Previdencial 819 259 4.642

Pessoal e Encargos 649 206 3.688

Conselheiros 1 - 4

Dirigentes 334 106 1.900

Pessoal Próprio 313 99 1.778

Estagiários 1 1 6

Treinamentos/Congressos e 
Seminários

6 2 32

Viagens e Estadias 1 - 5

Serviços de Terceiros 125 40 714

Pessoa Física 2 1 14

Pessoa Jurídica 123 39 700

Consultoria Atuarial 51 16 293

Consultoria Jurídica 2 1 13

Informática 62 19 346

Auditoria Contábil 3 1 18

Outras 5 2 30

Despesas Gerais 25 8 148

Depreciações e Amortizações 7 2 35

Tributos 4 1 8

TAFIC 4 1 8

Outras Despesas 2 - 12

Despesas Administrativas por Planos de Benefícios  

R$ Mil

Planos BD  
(exceto SESC-

ARRJ)

Plano BD  
SESC-ARRJ Planos CD

Administração dos Investimentos 301 95 1.693

Pessoal e Encargos 221 70 1.259

Dirigentes 100 32 567

Pessoal Próprio 120 38 688

Estagiários 1 - 4

Treinamentos/Congressos e 
Seminários

2 1 10

Viagens e Estadias - - 3

Serviços de Terceiros 57 18 317

Pessoa Física 1 - 4

Pessoa Jurídica 56 18 313

Consultoria dos Investimentos 18 6 105

Consultoria Jurídica 2 1 13

Informática 28 9 154

Auditoria de Investimentos 3 1 18

Outras 5 1 23

Despesas Gerais 17 5 95

Tributos 4 1 9

TAFIC 4 1 9
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No regulamento do PGA da Previndus, aprovado 

pelo Conselho Deliberativo, foram definidos os indi-

cadores de gestão que têm como objetivo permitir 

uma melhor avaliação das despesas realizadas pela 

Entidade na administração dos planos de benefícios.

Índice de Desempenho do PGA 2019 2018

Custo Administrativo Previdencial em relação 

aos Recursos Garantidores
1,27% 1,70%

Custo Administrativo de Investimentos em 

relação aos Recursos Garantidores
0,46% 0,97%

Custo Administrativo total em relação 

as Contribuições Previdenciais de 

Patrocinadoras, Participantes e 

Administrativas.

16,08% 18,51%

Custo Administrativo Previdencial em relação  

ao número de Participantes Ativos.
R$ 748,86 R$ 846,77

Custo Administrativo Previdencial em relação 

ao número de Participantes Assistidos.
R$ 1.123,29 R$ 1.270,15



17

RA
 P

re
vi

nd
us

 2
01

9
Sobre a Previndus

Gestão  
Estratégica

Gestão  
Administrativa  
e de Pessoal

Gestão 
Previdencial  
e Atuarial

Gestão  
Financeira  
e de Investimentos

Demonstrações 
FinanceirasApresentação Missão e Valores

Gestão 
Previdencial  
e Atuarial 

Planos de Benefícios 
A Previndus administra planos de benefícios nas modalidades de contribuição defi-

nida (CD) e benefício definido (BD). 

No Plano CD, mais flexível, o participante pode escolher a melhor forma de 

contribuir. As contribuições do participante e da patrocinadora são alocadas em 

contas separadas. O cálculo do benefício é feito com base no montante das 

contribuições acumuladas ao longo do tempo, considerando a rentabilidade do 

período. O custo do Plano é definido previamente, ou seja, cada participante 

define quanto quer contribuir.
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SUPERÁVIT n Todos os planos de Contribuição Definida encontram-se superavi-

tários na parcela de risco.

Patrocinadora

Patrimônio  
de Cobertura  

do Plano

(R$ Mil)

Superávit

(R$ Mil)

SESI-RJ 90.183 2.441

FIRJAN-CIRJ-IEL 27.469 1.073

SENAI-RJ 90.721 938

SEBRAE-RJ 7.502 765

PREVINDUS 6.418 25

SENAC-ARRJ 13.533 271

SESC-ARRJ 34.335 238

No Plano BD, o benefício é estabelecido no momento da adesão do participante 

com base em valores prefixados ou em fórmulas de cálculo previstas em regula-

mento. Assim, para propiciar o benefício acordado, o plano recolhe contribuições 

que podem variar no curso do tempo. Não há flexibilidade para escolha de percen-

tual de contribuição. Por se tratar de um regime mutualista, as contribuições for-

mam uma reserva coletiva, não existindo assim, o conceito de poupança individual. 

DÉFICIT n Embora todos os planos de Benefício Definido tenham apresentado 

situação deficitária, de acordo com o disposto na legislação (Resolução CNPC Nº 

30, de 10/10/2018), a necessidade de equacionamento é identificada apenas após 

o cálculo do ajuste de precificação desses planos.

O Ajuste de Precificação é obtido com base na diferença entre o valor dos títulos 

públicos federais que são mantidos até o vencimento, considerando a taxa de juros 

real anual utilizada na avaliação atuarial e o valor contábil desses títulos.

Desta forma, após a utilização do ajuste de precificação obtiveram-se os seguintes 

resultados: 

R$ Mil 

Grupo FIRJAN SEBRAE-RJ SENAC-ARRJ SESC-ARRJ

Equilíbrio 
Técnico

(26.822) (1.021) (2.038) (7.188) 

Ajuste de 
Precificação

12.522 412 312 119 

Equilíbrio 
Técnico 
Ajustado

(14.300) (609) (1.726) (7.069) 

Limite de 
Déficit 
Técnico 

(14.371) (382) (1.803) (3.047) 

Valor a ser 
equacionado

- (227) - (4.022)
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Como o Equilíbrio Técnico Ajustado dos planos administrados pelo SEBRAE-RJ e 

SESC-ARRJ, na modalidade Benefício Definido, ultrapassou o limite legal, deverá 

ser apresentado um plano de equacionamento até o final do exercício de 2020, de 

acordo com a Resolução CNPC Nº 30, de 10/10/2018.

Com relação aos planos patrocinados pelo grupo FIRJAN e SENAC-ARRJ não há 

obrigatoriedade de equacionamento do déficit neste exercício, pois encontram-se 

dentro do limite permitido pela legislação.

Os planos das patrocinadoras SEBRAE-RJ e SENAC-ARRJ tiveram o plano de equa-

cionamento referente à avaliação atuarial de 2018 aprovado em setembro de 2019. 

Os assistidos, inclusive os atuais e futuros pensionistas, passaram a contribuir men-

salmente com um percentual aplicado sobre as suas suplementações, a partir de 

novembro de 2019. As patrocinadoras também arcaram com parte do custeio do 

déficit conforme tabela a seguir.

Patrocinadora Data de Pagamento Valor Pago

SEBRAE-RJ 28/11/2019 R$ 19.805,96

SENAC-ARRJ 21/02/2020 R$ 133.820,31

Alteração Regulamentar do Plano CD
Em 2019, houve mudanças no regulamento de quatro Planos CD, no capítulo VII 

que trata das Contribuições, para adequá-lo à legislação vigente. As alterações 

aprovadas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) 

dizem respeito à retirada do texto do regulamento das definições em relação ao 

Plano de Custeio (definição dos percentuais das contribuições básica e adicional 

dos participantes e das patrocinadoras FIRJAN-CIRJ, SENAI-RJ, SESI-RJ e Previndus,  

bem como da contribuição normal dessas mesmas patrocinadoras).

Educação Previdenciária e Financeira
A Previndus oferece aos seus participantes um Programa de Educação Previden-

ciária e Financeira. Formatado em módulos, o programa Construindo Hoje o seu 

Futuro foi desenvolvido sob a ótica do conhecimento e visa acompanhar o par-

ticipante Previndus durante toda a sua vida, desde o ingresso na empresa até a 

fase de recebimento do benefício, oferecendo informações e dicas valiosas sobre 

finanças, previdência privada e aposentadoria. O material didático encontra-se dis-

ponível no portal www.previndus.com.br.

Palestras para a sociedade

A Previndus, representada por sua Diretora-Superintendente, Luciana de Sá, partici-

pou de evento realizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-

-RJ) que  tratou da Reforma da Previdência no atual contexto político e econômi-

co. No painel Os desafios de implementar e explorar o diferencial do benefício 

“Plano de Previdência”, Luciana de Sá chamou a atenção para a importância do 

benefício de previdência complementar para os colaboradores das empresas, que 

deixou de ser apenas mais um item do pacote de benefícios, entrando em uma 

agenda de responsabilidade social, ou seja, de cuidado com o colaborador no seu 

ciclo de vida. Dentre outras questões, abordou as novas modelagens de planos de 

previdência que introduzem flexibilidade de contribuição e resgate.

Informativo Previndus

O Informativo divulgou notícias, entrevistas e artigos voltados para a Educação Pre-

videnciária e Financeira. Foram impressos 1.150 exemplares para assistidos, além da 

distribuição por e-mail marketing para 6.500 participantes e disponibilizado pela intra-

net para 8.300 colaboradores das patrocinadoras (participantes e não participantes).
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Palestras para participantes

Profissionais da Previndus realizaram pales-

tras nas unidades para os colaboradores do 

SESI-RJ e SENAI-RJ na unidade de Nova Igua-

çu e no Programa Colaborador em Foco da 

FIRJAN nas unidades Resende, Tijuca e Macaé. 

O objetivo desse trabalho foi detalhar os be-

nefícios de Aposentadoria Normal, Aposenta-

doria Antecipada, Aposentadoria por Invalidez 

e Pensão por Morte, bem como os Institutos: 

Benefício Proporcional Diferido, Portabilidade, 

Resgate e Autopatrocínio e esclarecer as dúvi-

das dos participantes.
Unidade de Resende (à esquerda) e da Tijuca (à direita)

Unidade de Nova Iguaçu (à esquerda) e de Macaé (à direita)
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Adesão de Participantes SESI-RJ e SENAI-RJ

Para incentivar a adesão de não participantes da SESI-RJ e SENAI-RJ aos planos de 

benefícios da Previndus, foram realizadas palestras durante o ano sobre planos previ-

denciários e orientação para a utilização do Simulador disponível no site da Previndus.  

www.previndus.com.br

As sete palestras aconteceram na sede da FIRJAN e todos os presentes recebe-

ram folder explicativo e atendimento personalizado.

Local Data Presentes

Tijuca (2)* 30/04 e 02/05 35 

Jurídico (4)* 03/05 e 10/05 359

Nova Iguaçu 17/07 54

Total 128

*Quantidade de Palestras

RESULTADO 

Planos CD Não participantes
Percentual de 

adesão
Avaliação Palestra 

(Bom e Ótimo)

SESI-RJ 485 7,42% Ótimo

SENAI-RJ 274 13,00% Ótimo

Adesão novos colaboradores do grupo FIRJAN 

A Previndus participou do Programa de Ambientação do grupo FIRJAN, que con-

siste em uma série de palestras direcionadas para os novos contratados pelas em-

presas do grupo ao longo do ano. Do número de empregados presentes, 70,43% 

aderiram ao plano de benefícios.

Alteração de Percentual de Contribuição

A Previndus levou conhecimento previdenciário e a importância do planejamento 

futuro dos empregados não participantes por meio de palestras, que contaram 

com a presença de participantes, que tiveram a oportunidade de tirar suas dúvidas. 

Como resultado das palestras de aproximação e esclarecimentos em 2019, foram 

realizadas 268 alterações de percentuais de contribuição, com maior incidência 

nas empresas onde ocorreram as apresentações. 

Patrocinadora Total  de alterações

SESI-RJ 105

FIRJAN 7

SENAI-RJ 94

PREVINDUS 3

SENAC-ARRJ 47

SESC-ARRJ 10

IEL 2

Total 268

Acesso ao Site Previndus

O site disponibiliza informações, tais como: Manual do Participante, Política de In-

vestimentos, Simuladores, Vídeos Educativos e acesso exclusivo aos participantes 

para suas informações pessoais, mediante login e senha.

Acesso ao site Tempo Médio Usuários Média de Páginas

2019 3,18 29.440 2,36
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Gestão  
Financeira e  
de Investimentos 

Cenário Econômico
O ano de 2019 iniciou com grande expectativa com a posse do novo governo. A 

priorização ao ajuste de longo prazo das contas públicas e o discurso reformista 

contribuíram para manter elevado o nível de confiança da sociedade e as pro-

jeções de forte aceleração da atividade econômica, que acabaram ficando pelo 

caminho ao longo de 2019.

Ao mesmo tempo, a inflação manteve comportamento favorável, o que permitiu 

a continuidade do processo de redução da taxa de juros básica da economia, si-

nalizando que o País estaria entrando na normalidade, com juros em patamares 

historicamente baixos.

O balanço do ano acabou revelando-se menos positivo do que o esperado, sobre-

tudo pelo menor ritmo do crescimento e pelas dificuldades de articulação política 

do novo governo. Houve recuperação do consumo das famílias, alimentado pela 
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liberação das contas do FGTS e juros mais baixos, bem como alguma reação dos 

investimentos privados. A aprovação da Reforma da Previdência foi a grande notícia 

do segundo semestre, revelando a incorporação pelo Legislativo de uma agenda 

de reformas necessárias ao País. 

Nesse cenário, houve um movimento de forte valorização do mercado acionário, 

com alta acumulada de 31,60% do Ibovespa em 2019, baseada nas projeções de 

retomada continuada do crescimento do País.

Assim, para 2020 permanecem grandes os desafios. Além de uma agenda ainda 

pendente de reformas que possibilitem o aumento da competitividade, será 

necessário lidar com as questões que vêm do panorama internacional, que são 

altamente complexas.

Política de Investimentos 
As Políticas de Investimentos 2019-2023 dos planos administrados pela Previndus 

têm como objetivos principais fornecer direcionamento aos profissionais internos 

e externos à entidade, envolvidos no processo decisório de investimentos, e forne-

cer transparência aos conselheiros, patrocinadores e participantes no que concer-

ne aos aspectos relacionados à gestão e riscos dos investimentos. 

A elaboração leva sempre em conta o horizonte de 60 meses, com revisões anuais, 

e são realizadas considerando a legislação do setor de previdência privada. As po-

líticas de 2019-2023 seguiram as determinações principalmente da Resolução do 

Conselho Monetário Nacional CMN Nº 4.661, editada em 25 de maio de 2018, que 

substituiu a resolução CMN Nº 3.792, de 24 de setembro de 2009.

PLANOS CD n Para os planos de Contribuição Definida houve mudança nas me-

tas de alocação para a classe de ativos Multimercados Estruturados, aumentando  

de 10% para 15%. As classes de ativos Imobiliários e Investimentos no Exterior, que 

em 2018, não apresentavam previsão de alocação, passaram a contar com a possi-

bilidade de investimento de até 10% em cada uma. No segmento de Renda Variável 

houve mudança para 15% na possibilidade de alocação, ante 35% na política de 

2018. O segmento de Empréstimos aos Participantes manteve-se em 15% em 2019.

PLANOS BD n Para os planos de Benefício Definido, as alterações acontece-

ram nas metas de alocação para as classes de ativos Multimercados Estrutura-

dos, Renda Variável,  Imobiliários e Investimentos no Exterior, que não previam 

alocação alguma em 2018. Passaram a possibilitar investimento de até 5% dos 

recursos garantidores dos planos. O segmento de Empréstimos aos Participan-

tes manteve-se em 5% em 2019. 

Gestão Terceirizada dos Investimentos 
O cuidado que a Previndus tem com a sua carteira de investimentos se apresenta 

nos menores detalhes. Da seleção do tipo do investimento à escolha dos gestores 

terceirizados, o processo revela incansável atenção e cuidado. 

A Previndus, no exercício de sua atividade-fim, opera o seu dia a dia com uma 

equipe técnico-administrativa muito enxuta. Por isso, terceirizar a gestão dos in-

vestimentos possibilita a contratação dos melhores especialistas de mercado e 

potencializa os resultados, sempre monitorados pela diretoria que administra os 

investimentos.

As empresas de investimentos são selecionadas mediante um processo árduo de 

análise e entrevistas, todo documentado. Vários elementos são levados em consi-

deração. Entre os aspectos relevantes que compõem essa análise estão: capacida-

de de acompanhamento dos diversos cenários, equipe qualificada com formação 

acadêmica e profissional diferenciadas, expertise em lidar com momentos de crise 

no cenário econômico, entre vários outros. Além disso, a segurança nos investi-

mentos é outro requisito do qual a Previndus não abre mão. E por isto, o processo 

de controle de riscos utilizado pelas gestoras é avaliado com rigor.
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Patrimônio

R$ 117,5 milhões
Patrimônio

R$ 259,8 milhões

Participantes

743

Participantes

6.583

PLANOS BD
SENAC-ARRJ, 
FIRJAN E SEBRAE-RJ

PLANOS CD

Desempenho dos Investimentos

Planos de Contribuição Definida

Os planos de contribuição definida (Planos CD), com patrimônio da ordem de 

R$ 259,8 milhões e 6.583 participantes ativos e assistidos, registraram rentabili-

dade de 11,52% em 2019, bem acima da meta de 7,00% (CDI+1%). A superação 

também aconteceu considerando uma janela maior, ou seja, em 24 meses a 

rentabilidade foi de 19,62%, em 36 meses de 31,74%, acima das respectivas me-

tas de 15,04% e de 27,72%.

O bom resultado foi consequência de uma estratégia de diversificação dos investi-

mentos dos Planos CD. Este movimento se deu por indicação de um estudo técni-

co conduzido pela consultoria de investimentos que evidenciou que, através da di-

versificação, é possível a carteira obter maior rentabilidade com diluição de riscos. 

Na sequência do estudo de alocação eficiente, ainda foram conduzidas uma série 

de simulações. Neste sentido, foi elevada a aplicação em fundos multimercados, 

bem como o início de investimentos em fundos de ações. 

Em março de 2019, foram investidos cerca de 5% do patrimônio dos Planos CD 

em dois fundos do segmento multimercado, após análise rigorosa de fundos e 

gestoras: Bahia Maraú e Kinea Chronos, juntando-se ao fundo Hedge Plus que já 

fazia parte do portfólio desde 2018, e resultando em um total de 8,7 % dos recursos 

destes planos em fundos de investimento desta categoria no fechamento de 2019. 

Em paralelo, foram direcionados 3% do patrimônio dos planos para fundos de renda 

variável, seguindo o mesmo processo de análise: Apex Ações 30 e Leblon Ações II. 

Adicionalmente, em outubro, houve novo investimento no fundo de ações Cons-

tellation Institucional, aumentando a alocação nesta classe de ativos para 5,6%, 

também no final de dezembro/2019.

Planos de Benefício Definido

Com a quitação da dívida de migração por parte da patrocinadora SESC-ARRJ, 

foi feita a segregação real do patrimônio deste plano dos demais planos BD. 

Os planos de benefício definido do SENAC-ARRJ, FIRJAN e SEBRAE-RJ, com 

patrimônio R$ 117,5 milhões e 743 participantes ativos e assistidos, obtiveram 

rentabilidade de 9,62%, levemente abaixo da meta atuarial (INPC+5,17% aa) de 

9,80%, sobretudo por uma aceleração da inflação nos últimos meses do ano. 

No entanto, no longo prazo, o plano apresenta bom desempenho. Em 24 me-

ses a rentabilidade foi de 20,09% e em 36 meses de 31,12%, acima da respectiva 

meta atuarial de 20,04% e de 29,26%.

No Plano BD do SESC-ARRJ, com patrimônio de R$ 86,5 milhões e 231 partici-

pantes ativos e assistidos, a rentabilidade alcançou 9,50%, também levemente 

abaixo da meta atuarial (INPC+5,17% ao ano) de 9,80%. Em 24 meses a rentabi-

lidade de 19,95% também ficou levemente abaixo da meta atuarial de 20,04%, 

mas foi superior em 36 meses, 30,97%, a meta de 29,26%.

Patrimônio

R$ 86,5 milhões
Participantes

231

PLANO BD
SESC - ARRJ
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Resultado dos Investimentos

(R$ MIL)

Volume Investido Rentabilidade

Planos BD  31.12.2019 2018 2019

Fundos de Investimento 117.363 9,53% 9,61%

Renda Fixa 115.352 9,53% 9,05%

 Absoluto FI MM - Banco Itaú 115.352 9,08% 9,36%

Renda Variável 2.011 - 13,46%

Leblon Ações II FIC FIA - Leblon Equities 1.016 - 14,39%

Constellation Instit FIC FIA - Constellation Asset Management 995 - 12,24%

Empréstimos 229 16,61% 15,82%

Investimentos 117.592 9,54% 9,62%

Volume Investido Rentabilidade

Plano Sesc BD  31.12.2019 2018 2019

Fundos de Investimentos 86.470 9,53% 9,49%

Renda Fixa 79.484 9,53% 9,05%

Absoluto FI MM - Banco Itaú 25.282 9,08% 9,36%

Previndus Master MM - Banco Itaú 54.202 - 0,37%

Renda Variável 3.545 - 13,48%

Leblon Ações II FIC FIA - Leblon Equities 1.805 - 14,39%

Constellation Instit FIC FIA - Constellation Asset Management 1.740 - 12,24%

Estruturado 3.441 - 1,62%

Itaú Global Dinâmico MM FICFI - Banco Itaú 1.727 - 1,59%

Kinea Chronos FI MM - Kinea Invest 1.714 - 0,84%

Empréstimos 77 16,61% 15,69%

Investimentos 86.547 9,54% 9,50%
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Volume Investido Rentabilidade

Planos CD  31.12.2019 2018 2019

Fundos de Investimento 245.505 6,70% 11,24%

Renda Fixa 208.273 6,56% 10,28%

Previndus Master MM - Banco Itaú 208.273 6,60% 10,36%

Renda Variável 14.654 - 30,63%

Apex Ações 30 FIC FIA - Apex Capital 6.271 - 25,42%

Leblon Ações II FIC FIA - Leblon Equities 3.894 - 37,54%

Constellation Instit FIC FIA - Constellation Asset Management 4.489 - 12,24%

Estruturado 22.578 10,85% 10,32%

Itaú Hedge Plus MM FIC FI - Banco Itaú 11.897 10,85% 14,73%

Bahia AM Maraú Estruturado FIC de FIM - Bahia Asset 5.303 - 6,07%

Kinea Chronos FI MM - Kinea Invest 5.378 - 7,56%

Empréstimos 14.331 17,39% 16,13%

Investimentos 259.836 7,26% 11,52%
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Demonstrativo de Investimento por Planos de Benefícios

 (R$ MIL)

SENAC BD FIRJAN BD SESC BD SEBRAE BD SEBRAE CD
PREVINDUS 

CD
SENAC CD FIRJAN CD SESI CD SENAI CD SESC CD

Fundos de Investimento 2.704 111.141 86.470 3.518 5.868 6.954 13.008 26.330 82.703 78.081 32.561

Renda Fixa 2.568 109.319 79.484 3.465 5.115 5.848 10.858 21.434 69.275 67.483 28.260

Absoluto FI MM - Banco Itaú 2.568 109.319 25.282 3.465  -    -    -    -    -    -    -   

Previndus Master MM - Banco Itaú  -    -   54.202  -   5.115 5.848 10.858 21.434 69.275 67.483 28.260

Renda Variável 136 1.822 3.545 53 410 366 697 1.525 5.125 4.826 1.705 

Apex Ações 30 FIC FIA - Apex Capital  -    -    -    -   176 157 298 653 2.193 2.065 729

Constellation Instit FIC FIA -  
Constellation Asset Management

67 902 1.740 26 126 112 214 467 1.570 1.478 522

Leblon Ações II FIC FIA - Leblon Equities 69 920 1.805 27 108 97 185 405 1.362 1.283 454

Estruturado  -    -   3.441  -   343 740 1.453 3.371 8.303 5.772 2.596 

Itaú Hedge Plus MM FIC FI - Banco Itaú  -    -    -    -   181 390 766 1.776 4.375 3.041 1.368

Bahia AM Maraú Estruturado FIC de FIM -  
Bahia Asset

 -    -    -    -   80 174 341 792 1.950 1.356 610

Kinea Chronos FI MM - Kinea Invest  -    -   1.714  -   82 176 346 803 1.978 1.375 618

Itaú Global Dinâmico MM FICFI - Banco Itaú  -    -   1.727  -    -    -    -    -    -    -    -   

Empréstimos 48 181 77 - 96 139 557 851 5.239 5.640 1.809

Total 2.752 111.322 86.547 3.518 5.964 7.093 13.565 27.181 87.942 83.721 34.370
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Despesas com os Investimentos junto às Instituições Financeiras

Despesas 2019
Planos CD  

(R$)
Planos BD  

(R$)
Plano SESC BD*  

(R$)

1. Custódia  49.486,75  25.000,15  876,59 

2. Corretagens  -    -    -   

3. Taxa de Administração  901.759,17  200.975,21  6.725,80 

4. Taxa de Performance  352.497,89  5.873,36  4.410,58 

5. Despesas Gerais  24.035,73  10.516,28  2.932,69 

6. Outras Taxas  133.523,70  123.890,31  2.357,11 

6.1. Taxa ANBIMA  6.505,74  5.758,21  239,92 

6.2. Taxa SELIC  7.746,94  5.378,80  102,93 

6.3. Taxa CETIP  51.117,36  53.419,54  879,58 

6.4. Auditoria  18.558,33  23.909,74  1.133,30 

6.5. Outras Despesas  49.595,32  35.424,01  1,37 

Total  1.461.303,24  366.255,31  17.302,76 

* O plano SESC BD passou a ter os investimentos separados apenas em novembro de 2019.

Investimentos Responsáveis 

Em 2019, a Previndus passou a seguir critérios ambientais, sociais e de governança 

nos seus investimentos, para obter retornos financeiros cada vez mais sustentáveis 

no longo prazo. No portfólio de investimentos foi inserido o FIP Florestal da Lacan 

Investimentos, movimento aprovado pelo Conselho Deliberativo na última reunião 

do ano. A Previndus alocará R$ 4 milhões nesse fundo, voltado para produção de 

eucalipto e pinus, que tem como meta uma rentabilidade de IPCA mais 8% ao ano.

O FIP Florestal da Lacan Investimentos aplica recursos em projetos florestais. A 

Lacan Florestal, maior gestora independente de fundos florestais no Brasil, possui 

75 mil hectares de florestas plantadas. Com R$ 800 milhões sob gestão, a Lacan 

tem como investidores institucionais 29 entidades locais de previdência, um banco 

global e um player estrangeiro especializado em fundos florestais. Os fundos da 

Lacan financiam projetos de arrendamento de áreas e gerenciam o negócio, des-

de o plantio até a comercialização da madeira, para grandes consumidores como 

Suzano, por exemplo. 
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Parecer da Avaliação Atuarial  

do Plano Básico de Benefícios I -  

Grupo FIRJAN  

referente ao exercício de 2019

Fevereiro, 2020

Previndus - Associação de Previdência Complementar 3 

Fevereiro, 2020  

Introdução 
Este parecer atuarial tem por objetivo apresentar os resultados da avaliação atuarial completa de 
encerramento do exercício do Plano Básico de Benefícios I da Previndus – Associação de 
Previdência Complementar, referente às patrocinadoras do Sistema Firjan, em atendimento à 
legislação vigente. 

Para fins desta avaliação atuarial foi adotado como data do cadastro 30/06/2019 e como data da 
avaliação 31/12/2019. 

Qualidade da Base Cadastral 

Após a análise detalhada dos dados e correções feitas pela entidade, foi verificado que os dados 
estavam suficientemente completos, não havendo necessidade de qualquer ajuste para realização da 
avaliação atuarial. 

A responsabilidade sobre a veracidade e completitude das informações prestadas é inteiramente das 
patrocinadoras, do administrador do plano e de seus respectivos representantes legais, não cabendo 
ao atuário qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas. 

Patrocinadores e Instituidores 

CNPJ Razão Social 
42.422.212/0001-07 Firjan - Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 
00.576.685/0001-19 Previndus - Associação de Previdência Complementar 
03.848.688/0001-52 Senai-RJ - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 

Departamento Regional do Estado do Rio de Janeiro 
03.851.171/0001-12 Sesi-RJ - Serviço Social da Indústria – Departamento Regional 

do Estado do Rio de Janeiro 

As patrocinadoras são solidárias entre si no que concerne às obrigações referentes à cobertura de 
benefícios oferecidos pela Previndus aos participantes e respectivos beneficiários do Plano Básico de 
Benefícios I. 

As patrocinadoras fecharam o plano para adesão a novos funcionários desde 13/01/2000. 

A avaliação atuarial à qual se refere este parecer reflete o regulamento vigente aprovado pelo Ofício 
nº 967/CGAT/DITEC/PREVIC, de 12/03/2014.  
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Estatísticas 
As estatísticas a seguir estão posicionadas na data base do cadastro. 

Participantes ativos1 

Não há participantes ativos. 

Assistidos  

  Em 30/06/2019  

  Quantidade de 
Participantes 

Idade Média  
(em anos) 

Valor Médio do 
Benefício (R$) 

Aposentadoria Normal 505 76,1 2.984 
Aposentadoria por Invalidez 30 65,2 1.211 
Pensionistas (grupos familiares) 140 72,9 2.245 
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Hipóteses e Métodos Atuariais 
O conjunto de hipóteses e métodos atuariais adotados nos cálculos atuariais resultou de um processo 
de interação entre a Willis Towers Watson e a Previndus e contam com o aval das patrocinadoras do 
Plano Básico de Benefícios I conforme determina a redação vigente da Resolução CNPC nº 30, de 
10/10/2018, e à Instrução nº 10, de 30/11/2018. 

Para a apuração das provisões matemáticas e dos custos foram utilizadas as seguintes hipóteses e 
métodos atuariais: 

  2019 2018 
Taxa Real Anual de Juros 5,14% 5,14% 
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do 
Tempo dos Benefícios da Entidade 98,0% 98,0% 

Tábua de Mortalidade Geral AT-1983 1 AT-1983 1 
Tábua de Mortalidade de Inválidos IAPC IAPC 
Indexador do Plano (Reajuste dos Benefícios) INPC INPC 

Hipótese de Entrada em Aposentadoria 100% na primeira 
elegibilidade 

100% na primeira 
elegibilidade 

O cálculo das provisões matemáticas dos benefícios concedidos de aposentadoria e invalidez segue 
como metodologia para a determinação do beneficiário principal, para fins de continuação do 
benefício em caso de falecimento, os dados informados pela Previndus referentes ao beneficiário 
vitalício mais jovem.  

Para os pensionistas é utilizada a composição familiar informada pela Previndus, correspondente ao 
beneficiário vitalício mais jovem, o beneficiário temporário mais jovem e o número total de 
beneficiários elegíveis à pensão. 

A seguir descrevemos algumas razões para a seleção das principais hipóteses. 

Taxa real anual de juros 

A taxa real anual de juros, utilizada para trazer a valor presente os pagamentos dos benefícios 
definidos, conforme determinam a Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, a Instrução n° 10, de 
30/11/2018, e a Portaria Previc no 300/2019, deve ser justificada pela entidade fechada de 
previdência complementar com base em estudos técnicos que comprovem a convergência das 
hipóteses de rentabilidade dos investimentos ao plano de custeio e ao fluxo futuro de receitas de 
contribuições e de pagamento de benefícios. 

A Willis Towers Watson foi contratada pela Previndus para desenvolver tal estudo utilizando os fluxos 
de benefícios e contribuições do plano resultantes da última avaliação atuarial regular, elaborados 

 
1 Tábua específica por sexo. 
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com as respectivas hipóteses atuariais recomendadas por estudos de convergência e segundo as 
regras do plano de benefícios estabelecidas no regulamento vigente aprovado.  

Quando apurada a TIR dos passivos, foi obtido, com um nível de confiança de 92%, suporte para a 
adoção da taxa real de juros de 5,14% para o plano Plano Básico de Benefícios I da Previndus, 
referente às patrocinadoras do Sistema Firjan. Essa taxa está dentro do intervalo indicado pela 
Portaria Previc no 300/2019 para esse plano (limite inferior: 4,09% a.a. e limite superior: 6,25%). 

Sendo assim, a Previndus e as patrocinadoras do Sistema Firjan do Plano Básico de Benefícios I 
optaram por utilizar a taxa real anual de juros de 5,14% na avaliação atuarial de 2019. 

Esse estudo foi aprovado pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Deliberativo da Previndus e 
acompanhado de parecer emitido pelo Conselho Fiscal da Previndus. 

Fator de determinação do valor real ao longo do tempo 

Fator aplicado sobre os salários e benefícios, a fim de determinar um valor médio e constante, em 
termos reais, durante o período de um ano. Isso significa que nas projeções de longo prazo, haverá 
uma perda do poder aquisitivo dos salários e benefícios. 

Esse fator é calculado em função do nível de inflação estimado no longo prazo e do número de 
reajustes, dos salários e benefícios, que ocorrerá durante o período de 12 meses. 

A projeção de inflação definida pelo Comitê de Investimentos local da Willis Towers Watson em 
setembro/2019 para a inflação oficial, medida pelo IPCA, considerou um horizonte de tempo de 10 
anos e é de 3,80% a.a., indicando a adoção da hipótese do fator de determinação do valor real ao 
longo do tempo de 98% para os salários e benefícios. 

O Comitê de Investimentos local da Willis Towers Watson utiliza o IPCA por ser o índice oficial do 
país, mais amplamente discutido e projetado. 

Essa hipótese será revista anualmente com base na estimativa de inflação de longo prazo do Comitê 
de Investimentos local da Willis Towers Watson. 

Hipóteses Biométricas e Demográficas 

As tábuas biométricas e demográficas são instrumentos que permitem medir as probabilidades de 
ocorrência de eventos, como morte, invalidez e desligamento de uma população em função da idade 
e do sexo. 

Essas tábuas são selecionadas dentre um conjunto de tábuas geralmente aceitas no Brasil para a 
avaliação dos compromissos com benefícios de longo prazo.  

A escolha da tábua de mortalidade que melhor se ajuste ao perfil dos participantes dos planos de 
benefícios tem sido um assunto amplamente discutido nos últimos anos pelas empresas. Atualmente 
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não existem tábuas brasileiras que representem a mortalidade de participantes dos fundos de pensão 
no Brasil. 

As hipóteses biométricas e demográficas utilizadas nesta avaliação são as indicadas no estudo de 
aderência de hipóteses atuariais realizado no exercício de 2019 pela Willis Towers Watson. 

Regime Financeiro e Métodos Atuariais  

Benefício Regime Método de 
Financiamento 

Auxílio Natalidade Repartição Simples - 
Pecúlio por Invalidez Capitalização Idade de Entrada 
Pecúlio por Morte Capitalização Idade de Entrada 
Suplementação de Aposentadoria Especial Capitalização Idade de Entrada 
Suplementação de Aposentadoria por Idade Capitalização Idade de Entrada 
Suplementação de Aposentadoria por Invalidez Capitalização Idade de Entrada 
Suplementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço  Capitalização Idade de Entrada 
Suplementação de Pensão por Morte Capitalização Idade de Entrada 
Suplementação de Auxílio-Doença Repartição Simples - 

Comentários sobre métodos atuariais 

Os métodos de financiamento acima não são mais aplicáveis, uma vez que o Plano Básico de 
Benefícios I da Previndus, referente à patrocinadora Sistema Firjan, não possui participantes ativos e 
está fechado para novas adesões.  
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Patrimônio Social 
Com base no balancete da Previndus de 31 de dezembro de 2019, o Patrimônio Social do Plano 
Básico de Benefícios I, patrocinado pelo Sistema Firjan, é de R$ 193.639.128,48.  

De acordo com informações prestadas pela Previndus para a manutenção de títulos mantidos até o 
vencimento (marcados na curva), o Plano de Benefícios I possui estudos que evidenciam a 
capacidade de atendimento das necessidades de liquidez em função dos direitos dos participantes, 
das obrigações do plano e do perfil do exigível atuarial do plano de benefícios conforme determina a 
Resolução CNPC nº 29, de 13/04/2018.  

A Willis Towers Watson não efetuou qualquer análise sobre a qualidade dos ativos que compõem o 
Patrimônio Social do Plano de Benefícios ora avaliado tendo se baseado na informação fornecida 
pela Previndus. 
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Patrimônio de Cobertura do Plano, 
Provisões e Fundos 
Com base nos dados cadastrais, utilizando as hipóteses e os métodos anteriormente mencionados, 
certificamos que a composição do Patrimônio de Cobertura do Plano, das Provisões e dos Fundos 
em 31 de dezembro de 2019 é a seguinte:  

                      (R$) 
2.3 Patrimônio Social           193.639.128,48 
2.3.1 Patrimônio de Cobertura do Plano       191.908.395,11 
2.3.1.1 Provisões Matemáticas         218.730.128,00 
2.3.1.1.01 Benefícios Concedidos         218.730.128,00 
2.3.1.1.01.01 Contribuição Definida         0,00 
2.3.1.1.01.01.01 Saldo de Conta dos Assistidos       0,00 
2.3.1.1.01.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização     218.730.128,00 
2.3.1.1.01.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos     172.505.359,00 
2.3.1.1.01.02.02 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos     46.224.769,00 

2.3.1.1.02 Benefícios a Conceder         0,00 
2.3.1.1.02.01 Contribuição Definida         0,00 
2.3.1.1.02.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Programado   0,00 
2.3.1.1.02.03 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não Programado 0,00 
2.3.1.1.02.04 Benefício Definido Estruturado em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura 0,00 
2.3.1.1.02.05 Benefício Definido Estruturado em Regime de Repartição Simples     0,00 
2.3.1.1.03 (-) Provisões Matemáticas a Constituir       0,00 
2.3.1.1.03.01 (-) Serviço Passado         0,00 
2.3.1.1.03.02 (-) Déficit Equacionado         0,00 
2.3.1.1.03.03 (+/-) Por Ajustes das Contribuições Extraordinárias     0,00 
2.3.1.2 Equilíbrio Técnico           (26.821.732,89) 
2.3.1.2.01 Resultados Realizados         (26.821.732,89) 
2.3.1.2.01.01 Superávit Técnico Acumulado       0,00 
2.3.1.2.01.02 (-) Déficit Técnico Acumulado       (26.821.732,89) 
2.3.1.2.02 Resultados a Realizar         0,00 
2.3.2 Fundos               1.730.733,37 
2.3.2.1 Fundos Previdenciais         95.074,54 
2.3.2.1.01 Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar     0,00 
2.3.2.1.02 Revisão de Plano           0,00 
2.3.2.1.03 Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial       95.074,54 
2.3.2.2 Fundos Administrativos         1.635.658,83 
2.3.2.2.01 Plano de Gestão Administrativa       1.635.658,83 
2.3.2.2.02 Participação no Fundo Administrativo PGA       0,00 
2.3.2.3 Fundos dos Investimentos         0,00 
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Regras de constituição e reversão dos fundos previdenciais  

O Fundo de Cancelados foi instituído em dezembro/2007 para provisionamento dos valores 
atualizados destinados ao pagamento das Reservas de Poupança ainda não resgatadas, dos 
participantes cancelados do Plano. Assim, tais valores são registrados separadamente do restante do 
patrimônio do plano de benefícios, a fim de não gerar oscilações no equilíbrio do plano, por ocasião 
de pagamentos.  

Em maio/2008 foi instituído o Fundo de Desligados, para provisionamento dos valores atualizados 
destinados ao pagamento das Reservas de Poupança, ainda não resgatadas, dos participantes 
desligados do Plano. Assim, tais valores serão registrados separadamente do restante do patrimônio 
do plano de benefícios, a fim de não gerar oscilações no equilíbrio do plano, por ocasião dos 
pagamentos de resgates. 

De acordo com a determinação da Previndus – Associação de Previdência Complementar os fundos 
de Cancelados e Desligados foram unificados contabilmente em 31/12/2011 e estão alocados na 
conta “Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial”.  

Duração do Passivo do Plano de Benefícios 

A duração do passivo é de 10,57 anos (127 meses) e foi apurada com base nos resultados desta 
avaliação atuarial adotando a metodologia definida pela Previc na Instrução nº 10, de 30/11/2018, 
após preenchimento, pela entidade, dos fluxos de pagamentos de benefícios do plano, líquidos de 
contribuições referentes a assistidos incidentes sobre esses benefícios, no Sistema Venturo no site 
da Previc. 

Limite de Equacionamento de Deficit 

De acordo com o Art. 29 da Resolução CNPC nº 30/2018 deverá ser elaborado e aprovado um plano 
de equacionamento do deficit até o final do exercício subsequente, se o deficit for superior ao limite 
calculado pela seguinte fórmula: 

■ Limite de Deficit Técnico Acumulado = 1% x (duração do passivo do plano – 4) x Provisões Matemáticas 

Duração Limite pela Fórmula Provisões 
Matemáticas Limite do Deficit 

10,57 1% x (10,57 - 4) = 6,57% 218.730.128,00 14.370.569,41 

Ressaltamos que Provisões Matemáticas são as provisões cujo valor ou nível seja previamente 
estabelecido e cujo custeio seja determinado atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e 
manutenção, deduzidas as respectivas provisões matemáticas a constituir. 

Ajuste de Precificação 

Conforme disposto na Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, o valor do ajuste de precificação, 
positivo ou negativo, será acrescido ou deduzido, respectivamente, para fins de equacionamento do 
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deficit. E no caso de distribuição de superavit, o valor do ajuste de precificação, quando negativo, 
será deduzido do valor a ser distribuído. 

O valor do Ajuste de Precificação corresponde à diferença entre o valor dos títulos públicos federais 
atrelados a índice de preços classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, calculado 
considerando a taxa de juros real anual utilizada na respectiva avaliação atuarial, e o valor contábil 
desses títulos. 

Dessa forma, apresentamos abaixo a apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado considerando o Ajuste 
de Precificação calculado e informado pela Previndus para o Plano Básico de Benefícios I, 
patrocinado pelo Sistema Firjan: 

Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado Valores em R$ 
 a) Resultado Realizado                                   (26.821.732,89) 
   a.1) Superavit Técnico Acumulado                                                      -    
   a.1) Deficit Técnico Acumulado                                   (26.821.732,89) 
 b) Ajuste de Precificação                                    12.521.807,83  
 c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a + b)                                   (14.299.925,06) 

Uma vez que o Equilíbrio Técnico Ajustado é inferior ao limite de deficit demonstrado acima, o 
resultado do plano apresentado neste Parecer não obriga o equacionamento imediato, conforme 
disposto na Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018. 

Rentabilidade do Plano 

O retorno dos investimentos de 2019 informado pela Previndus equivale a 9,61%. Esse percentual 
líquido da inflação anual de 4,4816% (variação do INPC no ano de 2019) resulta em uma 
rentabilidade de 4,91%, que é inferior à hipótese da taxa real anual de juros de 5,14% a.a. utilizada 
na avaliação atuarial de 2018. Por ser uma premissa de longo prazo, a divergência observada não 
justifica qualquer inferência sobre o ocorrido, entretanto, o monitoramento dessa hipótese está sendo 
feito anualmente na forma estabelecida na legislação vigente. 

Variação das Provisões Matemáticas  

O quadro a seguir apresenta um resumo do passivo atuarial encerrado em 31/12/2019 comparado 
com o passivo atuarial encerrado em 31/12/2018 atualizado para 31/12/2019.  

  Valores em R$ de 31/12/2019  
  Exercício Encerrado Exercício Anterior Atualizado Variação em % 

Passivo Atuarial  218.730.128 216.670.249,02 0,95% 
Benefícios Concedidos 218.730.128 216.670.249,02 0,95% 
   Contribuição Definida - - 0,00% 
   Benefício Definido 218.730.128 216.670.249,02 0,95% 
Benefícios a Conceder -                         -    - 
   Contribuição Definida -                         -    - 
   Benefício Definido -                         -    - 
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Comparando o Passivo Atuarial reavaliado no exercício encerrado no valor de R$ 218.730.128 com o 
passivo atuarial encerrado em 31/12/2018 atualizado, a variação encontrada é de 0,95%. 

Os compromissos atuariais variaram dentro do esperado, considerando a evolução da massa de 
participantes e as hipóteses selecionadas. 

Demonstramos abaixo a evolução detalhada do passivo de 2018 para 2019: 

Evolução do Passivo Passivo em R$ Impacto R$ Impacto % 
Passivo em 31/12/2018     219.867.004,00    
Passivo Projetado Atuarialmente para 31/12/2019     209.906.434,00     (9.960.570,00) -4,53% 
Pico Inflação em 31/12/2019     216.670.249,02          6.763.815,02  3,22% 
Outros Impactos     218.730.128,00          2.059.878,98  0,95% 
Passivo em 31/12/2019     218.730.128,00     (1.136.876,00) -0,36% 

Principais riscos atuariais 

Os riscos atuariais são monitorados através de estudos regulares de aderência de hipóteses, 
conforme legislação vigente, e podem ser mitigados através da adequação das hipóteses aos 
resultados desses estudos. As hipóteses que causam maior impacto são: taxa real anual de juros e 
tábua de mortalidade geral.  

Soluções para Insuficiência de Cobertura  

Como não há obrigatoriedade de equacionamento imediato considerando o disposto na Resolução 
CNPC nº 30/2018 é possível aguardar o próximo resultado, a fim de verificar a necessidade de 
adoção de medidas para eventual equacionamento do deficit técnico apurado, se necessário. 

Variação do resultado 

O deficit técnico aumentou de R$ 23.146.050,45 em 31/12/2018 para R$ 26.821.732,89 em 
31/12/2019. 

Natureza do resultado 

O resultado deficitário do plano aumentou principalmente em função da rentabilidade do plano abaixo 
da meta atuarial e sobrevivência da população. 

Soluções para equacionamento do deficit 

O deficit técnico ocorre em função do uso concomitante do ajuste de precificação e do limite de 
equacionamento de deficit, conforme legislação vigente. Uma vez que o Equilíbrio Técnico Ajustado 
apurado na avaliação atuarial foi inferior ao limite de deficit calculado, não há obrigatoriedade de 
equacionamento imediato considerando o disposto na Resolução vigente. 
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Plano de Custeio 
A patrocinadora Firjan não possui participantes ativos. 

O percentual de contribuição normal dos participantes aposentados foi mantido em 12,00% sobre as 
suplementações, enquanto os pensionistas não contribuem para o plano. 

As despesas administrativas estão sendo aportadas diretamente pela patrocinadora para um fundo 
específico da entidade. Com base no planejamento orçamentário da entidade para 2020, o valor 
anual de contribuição administrativa pago pela patrocinadora será de R$ 717.992,33. 

As contribuições contratadas referentes ao serviço passado e deficit equacionado estão alocadas no 
ativo na conta 1211.04.00 como Serviço Passado Contratado e Deficit Tecnico Contratado e seu 
saldo em 31/12/2019 é R$ 74.915.321,17. 

O novo plano de custeio irá vigorar a partir de 01/04/2020. 

Fonte dos Recursos  

A seguir temos os valores estimados das contribuições a serem realizadas para o plano de benefícios 
pelos participantes, assistidos e patrocinadores em reais e em percentual da folha de participação de 
salários e benefícios. 

 Participantes Assistidos Patrocinador 

 Em R$ Em % da 
folha Em R$ Em % da 

folha Em R$ Em % da 
folha 

Total de Contribuições 
Previdenciárias - - 2.435.042,72 12,00% - - 

 Normais - - 2.435.042,72 12,00% - - 
 Extraordinárias - - - - - - 
Utilização de Fundos - - - - - - 
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Conclusão 
Face ao exposto, na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial anual regular do 
Plano Básico de Benefícios I da Previndus – Associação de Previdência Complementar, patrocinado 
pelo Sistema Firjan, informamos que o plano está deficitário. 

As provisões matemáticas apresentadas neste parecer são estimativas e baseadas em premissas 
sobre eventos futuros. Determinadas regras do plano, julgadas imateriais do ponto de vista atuarial, 
não são avaliadas. Outras regras são calculadas por aproximação na avaliação atuarial para 
apuração dos compromissos do plano. A Willis Towers Watson adota aproximações em seus cálculos 
que, de acordo com sua avaliação, não resultam em diferença expressiva em relação aos resultados 
que seriam obtidos usando cálculos mais detalhados ou dados mais precisos. 

As premissas atuariais adotadas foram determinadas através de estudos de aderência elaborados 
conforme a legislação vigente. 

Futuras avaliações atuariais podem apresentar resultados diferentes dos registrados neste parecer 
devido a diversos fatores, dentre eles destacamos: experiência do plano diferente da prevista nas 
premissas econômicas ou demográficas; alteração nas premissas econômicas ou demográficas; 
mudança nas regras do plano e/ou na legislação; e eventos significativos ocorridos nas 
patrocinadoras, tais como reestruturações, aquisições e alienações. 

Os resultados apresentados neste parecer estão diretamente vinculados à precisão e integridade dos 
dados e informações de responsabilidade da entidade e suas patrocinadoras. 

Este parecer atuarial foi elaborado para a Previndus com o propósito de apresentar os resultados da 
avaliação atuarial em 31/12/2019. Este documento não se destina ou deve ser utilizado para outros 
fins. Qualquer outro destinatário será considerado como tendo concordado que a Willis Towers 
Watson tem responsabilidade apenas com a Previndus em relação a todas as questões relativas a 
este documento, e se basear neste documento não resultará na criação de qualquer direito ou 
responsabilidade pela Willis Towers Watson para tal destinatário.  

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2020. 

 

Sátyro Florentino Teixeira Neto  Joana Freguglia Machado Carneiro 
MIBA nº 1.158  MIBA nº 2.573 
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Introdução 
Este parecer atuarial tem por objetivo apresentar os resultados da avaliação atuarial completa de 
encerramento do exercício do Plano Básico de Benefícios I da Previndus – Associação de 
Previdência Complementar, referente à patrocinadora Sebrae/RJ, em atendimento à legislação 
vigente. 

Para fins desta avaliação atuarial foi adotado como data do cadastro 30/06/2019 e como data da 
avaliação 31/12/2019. 

Qualidade da Base Cadastral 

Após a análise detalhada dos dados e correções feitas pela entidade, foi verificado que os dados 
estavam suficientemente completos, não havendo necessidade de qualquer ajuste para realização da 
avaliação atuarial. 

A responsabilidade sobre a veracidade e completitude das informações prestadas é inteiramente das 
patrocinadoras, do administrador do plano e de seus respectivos representantes legais, não cabendo 
ao atuário qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas. 

Patrocinadores e Instituidores 

CNPJ Razão Social 
29.737.103/0001-10 Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Estado do 

Rio de Janeiro 

A patrocinadora Sebrae/RJ - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 
Departamento Regional do Estado do Rio de Janeiro fechou o plano para adesão a novos 
funcionários desde 13/01/2000. 

A avaliação atuarial à qual se refere este parecer reflete o regulamento vigente aprovado pelo Ofício 
nº 188/CGAT/DITEC/PREVIC, de 21/01/2011.  
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Estatísticas 
As estatísticas a seguir estão posicionadas na data base do cadastro. 

Participantes ativos 

Não há participantes ativos. 

Assistidos  

    Em 30/06/2019  

      Quantidade de 
Participantes 

Idade Média       
(em anos) 

Valor Médio do 
Benefício (R$) 

Aposentadoria Normal 5 76,0 11.044 
Aposentadoria por Invalidez 2 62,8 3.787 
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Hipóteses e Métodos Atuariais 
O conjunto de hipóteses e métodos atuariais adotados nos cálculos atuariais resultou de um processo 
de interação entre a Willis Towers Watson e a Previndus e conta com o aval das patrocinadoras do 
Plano Básico de Benefícios I, conforme determina a redação da Resolução CNPC nº 30, de 
10/10/2018 e da Instrução nº 10, de 30/11/2018. 

Para a apuração das provisões matemáticas e dos custos foram utilizadas as seguintes hipóteses e 
métodos atuariais: 

  2019 2018 
Taxa Real Anual de Juros 4,92% 4,92% 
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos 
Benefícios da Entidade 98,0% 98,0% 

Tábua de Mortalidade Geral AT-1983 1 AT-1983 1 
Tábua de Mortalidade de Inválidos IAPC IAPC 
Indexador do Plano (Reajuste dos Benefícios) INPC INPC 

O cálculo das provisões matemáticas dos benefícios concedidos de aposentadoria e invalidez segue 
como metodologia para a determinação do beneficiário principal, para fins de continuação do 
benefício em caso de falecimento, os dados informados pela Previndus referentes ao beneficiário 
vitalício mais jovem.  

Para os pensionistas é utilizada a composição familiar informada pela Previndus, correspondente ao 
beneficiário vitalício mais jovem, o beneficiário temporário mais jovem e o número total de 
beneficiários elegíveis à pensão. 

A seguir descrevemos algumas razões para a seleção das principais hipóteses. 

Taxa real anual de juros 

A taxa real anual de juros, utilizada para trazer a valor presente os pagamentos dos benefícios 
definidos, conforme determinam a Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, a Instrução n° 10, de 
30/11/2018 e a Portaria Previc no 300/2019, deve ser justificada pela entidade fechada de previdência 
complementar com base em estudos técnicos que comprovem a convergência das hipóteses de 
rentabilidade dos investimentos ao plano de custeio e ao fluxo futuro de receitas de contribuições e 
de pagamento de benefícios. 

A Willis Towers Watson foi contratada pela Previndus para desenvolver tal estudo utilizando os fluxos 
de benefícios e contribuições do plano resultantes da última avaliação atuarial regular, elaborados 
com as respectivas hipóteses atuariais recomendadas por estudos de aderência e segundo as regras 
do plano de benefícios estabelecidas no regulamento vigente aprovado.  

 
1 Tábua específica por sexo. 
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Quando apurada a TIR dos passivos, foi obtido, com um nível de confiança de 64%, suporte para a 
adoção da taxa real de juros de 4,92% para o plano Plano Básico de Benefícios I da Previndus, 
referente à patrocinadora Sebrae/RJ. Essa taxa está dentro do intervalo indicado pela Portaria Previc 
no 363/2018 para esse plano (limite inferior: 4,09% a.a. e limite superior: 6,24%). 

Sendo assim, a Previndus e a patrocinadora Sebrae/RJ do Plano Básico de Benefícios I optaram por 
utilizar a taxa real anual de juros de 4,92% na avaliação atuarial de 2019. 

Esse estudo foi aprovado pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Deliberativo da Previndus e 
acompanhado de parecer emitido pelo Conselho Fiscal da Previndus. 

Fator de determinação do valor real ao longo do tempo 

Fator aplicado sobre os salários e benefícios, a fim de determinar um valor médio e constante, em 
termos reais, durante o período de um ano. Isso significa que nas projeções de longo prazo, haverá 
uma perda do poder aquisitivo dos salários e benefícios. 

Esse fator é calculado em função do nível de inflação estimado no longo prazo e do número de 
reajustes, dos salários e benefícios, que ocorrerá durante o período de 12 meses. 

A projeção de inflação definida pelo Comitê de Investimentos local da Willis Towers Watson em 
setembro/2018 para a inflação oficial, medida pelo IPCA, considerou um horizonte de tempo de 10 
anos e é de 4,00% a.a., indicando a adoção da hipótese do fator de determinação do valor real ao 
longo do tempo de 98% para os salários e benefícios. 

O Comitê de Investimentos local da Willis Towers Watson utiliza o IPCA por ser o índice oficial do 
país, mais amplamente discutido e projetado. 

Essa hipótese será revista anualmente com base na estimativa de inflação de longo prazo do Comitê 
de Investimentos local da Willis Towers Watson. 

Hipóteses Biométricas e Demográficas 

As tábuas biométricas e demográficas são instrumentos que permitem medir as probabilidades de 
ocorrência de eventos, como morte, invalidez e desligamento de uma população em função da idade 
e do sexo. 

Essas tábuas são selecionadas dentre um conjunto de tábuas geralmente aceitas no Brasil para a 
avaliação dos compromissos com benefícios de longo prazo.  

A escolha da tábua de mortalidade que melhor se ajuste ao perfil dos participantes dos planos de 
benefícios tem sido um assunto amplamente discutido nos últimos anos pelas empresas. Atualmente 
não existem tábuas brasileiras que representem a mortalidade de participantes dos fundos de pensão 
no Brasil. 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 7 
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As hipóteses biométricas e demográficas utilizadas nesta avaliação são as indicadas no estudo de 
aderência de hipóteses atuariais realizado no exercício de 2019 pela Willis Towers Watson. 

Regime Financeiro e Métodos Atuariais  

Benefício Regime Método de Financiamento 
Auxílio Natalidade Repartição Simples - 
Pecúlio por Invalidez Capitalização Idade de Entrada 
Pecúlio por Morte Capitalização Idade de Entrada 
Suplementação de Aposentadoria Especial Capitalização Idade de Entrada 
Suplementação de Aposentadoria por Idade Capitalização Idade de Entrada 
Suplementação de Aposentadoria por Invalidez Capitalização Idade de Entrada 
Suplementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço  Capitalização Idade de Entrada 
Suplementação de Pensão por Morte Capitalização Idade de Entrada 
Suplementação de Auxílio-Doença Repartição Simples - 

Comentários sobre métodos atuariais 

Os métodos de financiamento acima não são mais aplicáveis, uma vez que o Plano Básico de 
Benefícios I da Previndus, referente à patrocinadora Sebrae/RJ, não possui participantes ativos e 
está fechado para novas adesões.  
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Patrimônio Social 
Com base no balancete da Previndus de 31 de dezembro de 2019, o Patrimônio Social do Plano 
Básico de Benefícios I, patrocinado pelo Sebrae/RJ, é de R$ 5.611.519,85.  

De acordo com informações prestadas pela Previndus para a manutenção de títulos mantidos até o 
vencimento (marcados na curva), o Plano de Benefícios I possui estudos que evidenciam a 
capacidade de atendimento das necessidades de liquidez em função dos direitos dos participantes, 
das obrigações do plano e do perfil do exigível atuarial do plano de benefícios conforme determina a 
Resolução CNPC nº 29, de 13/04/2018.  

A Willis Towers Watson não efetuou qualquer análise sobre a qualidade dos ativos que compõem o 
Patrimônio Social do Plano de Benefícios ora avaliado tendo se baseado na informação fornecida 
pela Previndus. 
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Patrimônio de Cobertura do Plano, 
Provisões e Fundos 
Com base nos dados cadastrais, utilizando as hipóteses e os métodos anteriormente mencionados, 
certificamos que a composição do Patrimônio de Cobertura do Plano, das Provisões e dos Fundos 
em 31 de dezembro de 2019 é a seguinte:  

                      (R$) 
2.3 Patrimônio Social           5.611.519,85 
2.3.1 Patrimônio de Cobertura do Plano       5.545.585,52 
2.3.1.1 Provisões Matemáticas         6.566.058,57 
2.3.1.1.01 Benefícios Concedidos         7.047.879,00 
2.3.1.1.01.01 Contribuição Definida         0,00 
2.3.1.1.01.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização     7.047.879,00 
2.3.1.1.01.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos     6.384.609,00 
2.3.1.1.01.02.02 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos     663.270,00 

2.3.1.1.02 Benefícios a Conceder         0,00 
2.3.1.1.02.01 Contribuição Definida         0,00 
2.3.1.1.02.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Programado   0,00 
2.3.1.1.02.03 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não Programado 0,00 
2.3.1.1.02.04 Benefício Definido Estruturado em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura 0,00 
2.3.1.1.02.05 Benefício Definido Estruturado em Regime de Repartição Simples     0,00 
2.3.1.1.03 (-) Provisões Matemáticas a Constituir       (481.820,43) 
2.3.1.1.03.01 (-) Serviço Passado         0,00 
2.3.1.1.03.02 (-) Déficit Equacionado         (481.820,43) 
2.3.1.1.03.02.01 (-) Patrocinador(es)         0,00 
2.3.1.1.03.02.02 (-) Participantes         0,00 
2.3.1.1.03.02.03 (-) Assistidos         (481.820,43) 
2.3.1.1.03.03 (+/-) Por Ajustes das Contribuições Extraordinárias     0,00 
2.3.1.2 Equilíbrio Técnico           (1.020.473,05) 
2.3.1.2.01 Resultados Realizados         (1.020.473,05) 
2.3.1.2.01.01 Superávit Técnico Acumulado       0,00 
2.3.1.2.01.02 (-) Déficit Técnico Acumulado       (1.020.473,05) 
2.3.1.2.02 Resultados a Realizar         0,00 
2.3.2 Fundos               65.934,33 
2.3.2.1 Fundos Previdenciais         49.790,64 
2.3.2.1.01 Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar     0,00 
2.3.2.1.02 Revisão de Plano           0,00 
2.3.2.1.03 Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial       49.790,64 
2.3.2.2 Fundos Administrativos         16.143,69 
2.3.2.2.01 Plano de Gestão Administrativa       16.143,69 
2.3.2.2.02 Participação no Fundo Administrativo PGA       0,00 
2.3.2.3 Fundos dos Investimentos         0,00 
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Regras de constituição e reversão dos fundos previdenciais  

O Fundo de Cancelados foi instituído em dezembro/2007 para provisionamento dos valores 
atualizados destinados ao pagamento das Reservas de Poupança ainda não resgatadas, dos 
participantes cancelados do Plano. Assim, tais valores são registrados separadamente do restante do 
patrimônio do plano de benefícios, a fim de não gerar oscilações no equilíbrio do plano, por ocasião 
de pagamentos.  

Em maio/2008 foi instituído o Fundo de Desligados, para provisionamento dos valores atualizados 
destinados ao pagamento das Reservas de Poupança, ainda não resgatadas, dos participantes 
desligados do Plano. Assim, tais valores serão registrados separadamente do restante do patrimônio 
do plano de benefícios, a fim de não gerar oscilações no equilíbrio do plano, por ocasião dos 
pagamentos de resgates. 

De acordo com a determinação da Previndus – Associação de Previdência Complementar os fundos 
de Cancelados e Desligados foram unificados contabilmente em 31/12/2011 e estão alocados na 
conta “Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial”.  

Duração do Passivo do Plano de Benefícios 

A duração do passivo é de 9,82 anos (118 meses) e foi apurada com base nos resultados desta 
avaliação atuarial adotando a metodologia definida pela Previc na Instrução nº 10, de 30/11/2018, 
após preenchimento, pela entidade, dos fluxos de pagamentos de benefícios do plano, líquidos de 
contribuições referentes a assistidos incidentes sobre esses benefícios, no Sistema Venturo no site 
da Previc. 

Limite de Equacionamento de Deficit 

De acordo com o Art. 29º da Resolução CNPC nº 30/2018 deverá ser elaborado e aprovado um plano 
de equacionamento do deficit até o final do exercício subsequente, se o deficit for superior ao limite 
calculado pela seguinte fórmula: 

■ Limite de Deficit Técnico Acumulado = 1% x (duração do passivo do plano – 4) x Provisões Matemáticas 

Duração Limite pela Fórmula Provisões Matemáticas Limite do Deficit 
9,82 1% x (9,82 - 4) = 5,82% 6.566.058,57 382.144,61 

Ressaltamos que Provisões Matemáticas são as provisões cujo valor ou nível seja previamente 
estabelecido e cujo custeio seja determinado atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e 
manutenção, deduzidas as respectivas provisões matemáticas a constituir. 

Ajuste de Precificação 

Conforme disposto na Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, o valor do ajuste de precificação, 
positivo ou negativo, será acrescido ou deduzido, respectivamente, para fins de equacionamento do 
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deficit. E no caso de distribuição de superavit, o valor do ajuste de precificação, quando negativo, 
será deduzido do valor a ser distribuído. 

O valor do Ajuste de Precificação corresponde à diferença entre o valor dos títulos públicos federais 
atrelados a índice de preços classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, calculado 
considerando a taxa de juros real anual utilizada na respectiva avaliação atuarial e o valor contábil 
desses títulos. 

Dessa forma, apresentamos abaixo a apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado considerando o Ajuste 
de Precificação calculado e informado pela Previndus para o Plano Básico de Benefícios I, 
patrocinado pelo Sebrae/RJ:  

Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado Valores em R$ 
 a) Resultado Realizado                                     (1.020.473,05) 
   a.1) Superavit Técnico Acumulado                                                      -    
   a.1) Deficit Técnico Acumulado                                     (1.020.473,05) 
 b) Ajuste de Precificação                                         411.498,55  
 c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a + b)                                        (608.974,50) 

Uma vez que o Equilíbrio Técnico Ajustado ultrapassou o limite de deficit demonstrado acima, a 
Previndus deverá apresentar um plano de equacionamento que contemple, ao menos, o valor de 
R$ 226.829,89, que corresponde ao resultado deficitário acumulado excedente ao limite. 

Rentabilidade do Plano 

O retorno dos investimentos de 2019 informado pela Previndus equivale a 9,61%. Esse percentual 
líquido da inflação anual de 4,4816% (variação do INPC no ano de 2019) resulta em uma 
rentabilidade de 4,91%, que é inferior à hipótese da taxa real anual de juros de 4,92% a.a. utilizada 
na avaliação atuarial de 2018. Por ser uma premissa de longo prazo, a divergência observada não 
justifica qualquer inferência sobre o ocorrido, entretanto, o monitoramento dessa hipótese está sendo 
feito anualmente na forma estabelecida na legislação vigente. 

Variação das Provisões Matemáticas  

O quadro a seguir apresenta um resumo do passivo atuarial encerrado em 31/12/2019 comparado 
com o passivo atuarial encerrado em 31/12/2018 atualizado para 31/12/2019.  

  Valores em R$ de 31/12/2019  
  Exercício Encerrado Exercício Anterior Atualizado Variação em % 

Passivo Atuarial  7.047.879,00  6.916.424,66 1,90% 
Benefícios Concedidos 7.047.879,00       6.916.424,66 1,90% 
   Contribuição Definida                         -                            -    0,00% 
   Benefício Definido 7.047.879,00  6.916.424,66 1,90% 
Benefícios a Conceder -                          -    0,00% 
   Contribuição Definida                         -                            -    0,00% 
   Benefício Definido -                          -    0,00% 
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Comparando o Passivo Atuarial reavaliado no exercício encerrado no valor de R$ 7.047.879,00 com o 
passivo atuarial encerrado em 31/12/2018 atualizado, a variação encontrada é de 1,90%. 

Os compromissos atuariais variaram dentro do esperado, considerando a evolução da massa de 
participantes e as hipóteses selecionadas. 

Demonstramos abaixo a evolução detalhada do passivo de 2018 para 2019: 

Evolução do Passivo Passivo em R$ Impacto R$ Impacto % 
Passivo em 31/12/2018 7.034.857,00   
Passivo Projetado 
Atuarialmente para 
31/12/2019 

 6.700.514,00    (334.343,00) -4,75% 

Pico Inflação em 
31/12/2019  6.916.424,66   215.910,66  3,22% 

Outros Impactos       7.047.879,00      131.454,34  1,90% 
Passivo em 31/12/2019       7.047.879,00      235.470,29  5,18% 

Principais riscos atuariais 

Os riscos atuariais são monitorados através de estudos regulares de aderência de hipóteses, 
conforme legislação vigente, e podem ser mitigados através da adequação das hipóteses aos 
resultados desses estudos. As hipóteses que causam maior impacto são: taxa real anual de juros e 
tábua de mortalidade geral. 

Soluções para Insuficiência de Cobertura  

De acordo com o previsto na Resolução CNPC nº 30/2018, na ocorrência de insuficiência de 
cobertura da Provisão Matemática de Benefícios Concedidos, as patrocinadoras e os assistidos 
deverão custear as parcelas devidas por cada parte. 

Variação do resultado 

O deficit técnico reduziu de R$ 1.267.611,59 em 31/12/2018 para R$ 1.020.473,05 em 31/12/2019. 

Natureza do resultado 

O resultado deficitário do plano aumentou principalmente em função da rentabilidade do plano abaixo 
da meta atuarial e sobrevivência da população. 

Soluções para equacionamento do Deficit 

O deficit técnico ocorre em função do uso concomitante do ajuste de precificação e do limite de 
equacionamento de deficit, conforme legislação vigente. Uma vez que o Equilíbrio Técnico Ajustado 
ultrapassa o limite de deficit permitido na Resolução vigente, a Previndus deve apresentar um plano 
de equacionamento em 2020 que contemple, ao menos, o valor de R$ 226.829,89. 
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Plano de Custeio 
A patrocinadora Sebrae/RJ não possui participantes ativos. 

O percentual de contribuição normal dos participantes aposentados foi mantido em 14,16% sobre as 
suplementações, enquanto os pensionistas não contribuem para o plano. 

As despesas administrativas estão sendo aportadas diretamente pela patrocinadora para um fundo 
específico da entidade. Com base no planejamento orçamentário da entidade para 2020, o valor 
anual de contribuição administrativa pago pela patrocinadora será de R$ 7.482,80. 

Além do custo normal, os participantes e assistidos deverão contribuir para o equacionamento do 
Deficit Equacionado 2017 e Deficit Equacionado 2018. 

Contribuições Extraordinárias 

 Os aposentados e pensionistas deverão realizar contribuições mensais extraordinárias para 
cobertura das Provisões Matemáticas a Constituir – Deficit Equacionado 2017 referentes aos 
benefícios concedidos. O percentual foi recalculado considerando a folha atual de benefícios e é 
equivalente a 2,69% incidente sobre os benefícios, pelo prazo de 13,47 anos contados a partir de 
janeiro/2020. 

 Os aposentados e pensionistas deverão realizar contribuições mensais extraordinárias para 
cobertura das Provisões Matemáticas a Constituir – Deficit Equacionado 2018 referentes aos 
benefícios concedidos. O percentual foi recalculado considerando a folha atual de benefícios e é 
equivalente a 3,52% incidente sobre os benefícios, pelo prazo de 11,83 anos contados a partir de 
janeiro/2020. 

Conforme informado pela Previndus, a parcela de responsabilidade da Patrocinadora referente ao 
Deficit Equacionado 2018 foi quitada em novembro/2019.  

As contribuições contratadas referentes ao serviço passado e deficit equacionado estão alocadas no 
ativo na conta 1211.04.00 como Serviço Passado Contratado e Deficit Tecnico Contratado e seu 
saldo em 31/12/2019 é R$ 2.092.658,93. 

O novo plano de custeio irá vigorar a partir de 01/04/2020. 

Fonte dos Recursos  

A seguir temos os valores estimados das contribuições a serem realizadas para o plano de benefícios 
pelos participantes, assistidos e patrocinadores em reais e em percentual da folha de participação de 
salários e benefícios. 

 Participantes Assistidos Patrocinador 

 Em R$ Em % da 
folha Em R$ Em % da 

folha Em R$ Em % da 
folha 

Total de Contribuições 
Previdenciárias - - 168.223,37 20,37% - - 

 Normais - - 116.924,95 14,16% - - 
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 Participantes Assistidos Patrocinador 

 Em R$ Em % da 
folha Em R$ Em % da 

folha Em R$ Em % da 
folha 

 Extraordinárias - - - - - - 
- Deficit Equacionado 2017 - - 22.195,41  2,69%   
- Deficit Equacionado 2018 - - 29.103,01  3,52%   

Utilização de Fundos - - - - - - 
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Conclusão 
Face ao exposto, na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial anual regular do 
Plano Básico de Benefícios I da Previndus – Associação de Previdência Complementar, patrocinado 
pelo Sebrae/RJ, informamos que o plano está deficitário. 

As provisões matemáticas apresentadas neste parecer são estimativas e baseadas em premissas 
sobre eventos futuros. Determinadas regras do plano, julgadas imateriais do ponto de vista atuarial, 
não são avaliadas. Outras regras são calculadas por aproximação na avaliação atuarial para 
apuração dos compromissos do plano. A Willis Towers Watson adota aproximações em seus cálculos 
que, de acordo com sua avaliação, não resultam em diferença expressiva em relação aos resultados 
que seriam obtidos usando cálculos mais detalhados ou dados mais precisos. 

As premissas atuariais adotadas foram determinadas através de estudos de aderência elaborados 
conforme a legislação vigente. 

Futuras avaliações atuariais podem apresentar resultados diferentes dos registrados neste parecer 
devido a diversos fatores, dentre eles destacamos: experiência do plano diferente da prevista nas 
premissas econômicas ou demográficas; alteração nas premissas econômicas ou demográficas; 
mudança nas regras do plano e/ou na legislação; e eventos significativos ocorridos nas 
patrocinadoras, tais como reestruturações, aquisições e alienações. 

Os resultados apresentados neste parecer estão diretamente vinculados à precisão e integridade dos 
dados e informações de responsabilidade da entidade e suas patrocinadoras. 

Este parecer atuarial foi elaborado para a Previndus com o propósito de apresentar os resultados da 
avaliação atuarial em 31/12/2019. Este documento não se destina ou deve ser utilizado para outros 
fins. Qualquer outro destinatário será considerado como tendo concordado que a Willis Towers 
Watson tem responsabilidade apenas com a Previndus em relação a todas as questões relativas a 
este documento, e se basear neste documento não resultará na criação de qualquer direito ou 
responsabilidade pela Willis Towers Watson para tal destinatário.  

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2020. 

 

Sátyro Florentino Teixeira Neto  Joana Freguglia Machado Carneiro 
MIBA nº 1.158  MIBA nº 2.573 
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Introdução 
Este parecer atuarial, em atendimento à legislação vigente, tem por objetivo apresentar os resultados 
da avaliação atuarial completa de encerramento do exercício do Plano Básico de Benefícios III da 
Previndus – Associação de Previdência Complementar, patrocinado pelo Sebrae/RJ. 

Para fins desta avaliação atuarial foi adotado como data do cadastro 30/06/2019 e como data da 
avaliação 31/12/2019. 

Qualidade da Base Cadastral 

Após a análise detalhada dos dados e correções feitas pela Previndus, foi verificado que os dados 
estavam suficientemente completos, não havendo necessidade de qualquer ajuste para realização da 
avaliação atuarial. 

A responsabilidade sobre a veracidade e completitude das informações prestadas é inteiramente da 
patrocinadora, do administrador do plano e de seus respectivos representantes legais, não cabendo 
ao atuário qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas. 

Patrocinadores e Instituidores  

CNPJ  Razão Social  
29.737.103/0001-10 Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Estado do 

Rio de Janeiro 

A avaliação atuarial à qual se refere este parecer reflete o regulamento vigente aprovado pelo Ofício 
nº 2851/CGAT/DITEC/PREVIC, de 4/7/2011. 
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Estatísticas 
As estatísticas a seguir estão posicionadas na data base do cadastro. 

Participantes ativos1 

  Em 30/06/2019 
Quantidade  
- Ativos 10 
- Autopatrocinados - 
- Benefício Proporcional Diferido  - 
Idade média (em anos) 49,0 
Tempo médio de serviço (em anos) 20,3 
Tempo médio de contribuição (em anos) 19,1 
Tempo médio para aposentadoria (em anos) 11,0 

Assistidos  

 
 Em 30/06/2019 

Benefício  
Quantidade de 

Benefícios 
Concedidos  

Idade Média dos 
Assistidos (anos)  

Valor Médio do 
Benefício (R$)  

Aposentadoria normal 4 64,0 3.406 
Aposentadoria por invalidez - - - 
Pensionistas (grupos familiares) 2 75,4 1.701 

 

  
 

 
1 Quantidade de BPDs inclui em aguardo e presumidos. Demais informações não contemplam BPDs. 
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Hipóteses e Métodos Atuariais 
O conjunto de hipóteses e métodos atuariais adotados nos cálculos atuariais resultou de um processo 
de interação entre a Willis Towers Watson e a Previndus e contam com o aval da patrocinadora do 
Plano Básico de Benefícios III, conforme determina a redação vigente da Resolução CNPC nº 30, de 
10/10/2018, e da Instrução nº 10 de 30/11/2018. 

Para a apuração das provisões matemáticas e dos custos foram utilizadas as seguintes hipóteses e 
métodos atuariais: 

 2019  2018 
Taxa Real Anual de Juros 4,21% 4,27% 

Projeção de Crescimento Real de Salário Ativos: 2,08% 
Autopatrocinados: 0% 

Ativos: 2,52% 
Autopatrocinados: 0% 

Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do 
Tempo dos Salários 100,0% 100,0% 

Tábua de Mortalidade Geral AT-19831 AT-19831 
Tábua de Entrada em Invalidez TASA 1927 TASA 1927 

Rotatividade Experiência WTW 
Modificada +0,12 

Experiência Previndus 
2010-2012 

A seguir descrevemos algumas razões para a seleção das principais hipóteses. 

Taxa real anual de juros  

A taxa real anual de juros, utilizada para trazer a valor presente os pagamentos dos benefícios 
definidos, conforme determinam a Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, a Instrução n° 10, de 
30/11/2018, e a Portaria Previc no 300/2019, de 12/04/2019, deve ser justificada pela entidade 
fechada de previdência complementar com base em estudos técnicos que comprovem a 
convergência das hipóteses de rentabilidade dos investimentos ao plano de custeio e ao fluxo futuro 
de receitas de contribuições e de pagamento de benefícios. 

A Willis Towers Watson foi contratada pela Previndus para desenvolver tal estudo utilizando os fluxos 
de benefícios e contribuições do plano resultantes da última avaliação atuarial regular, elaborados 
com as respectivas hipóteses atuariais recomendadas por estudos de aderência e segundo as regras 
do plano de benefícios estabelecidas no regulamento vigente aprovado.  

Quando apurada a TIR dos passivos, foi obtido, com nível de confiança de 50%, suporte para a 
adoção da taxa real de juros de 4,21% para o Plano Básico de Benefícios III da Previndus, referente à 

 
1 Tábuas específicas por sexo 
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patrocinadora Sebrae/RJ. Essa taxa está dentro do intervalo indicado pela Portaria Previc 
no 300/2019 para esse plano (limite inferior: 3,97% a.a. e limite superior: 6,07%). 

Sendo assim, a Previndus e a patrocinadora Sebrae/RJ do Plano Básico de Benefícios III optaram por 
utilizar a taxa real anual de juros de 4,21% na avaliação atuarial de 2019. 

Esse estudo foi aprovado pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Deliberativo da Previndus e 
acompanhado de parecer emitido pelo Conselho Fiscal da Previndus. 

Projeção do crescimento real de salário 

A taxa de projeção crescimento real de salário deve ser baseada na política de recursos humanos de 
longo prazo dos patrocinadores do plano de benefícios de modo a refletir o aumento real médio de 
salário que as empresas estimam que um empregado tenha ao longo de toda a sua carreira.  

A Willis Towers Watson, responsável pela avaliação atuarial do Plano Básico de Benefícios III da 
Previndus, referente à patrocinadora Sebrae/RJ, realizou em novembro/2019, estudo de aderência da 
hipótese de projeção do crescimento real de salários para atender aos dispositivos previstos nas 
bases técnicas da Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, e na Instrução n° 10, de 30/11/2018.  

A hipótese de projeção do crescimento real de salário adotada em 2019 reflete o resultado desse 
estudo. 

Fator de determinação do valor real ao longo do tempo 

Fator aplicado sobre os salários, a fim de determinar um valor médio e constante, em termos reais, 
durante o período de um ano. Isso significa que nas projeções de longo prazo, haverá uma perda do 
poder aquisitivo dos salários. 

Esse fator é calculado em função do nível de inflação estimado no longo prazo e do número de 
reajustes dos salários, que ocorrerá durante o período de 12 meses. 

A adoção de um fator de 100% reflete a opção por se utilizar valores nominais no processo de 
avaliação atuarial, independente da inflação. 

Hipóteses Biométricas e Demográficas 

As tábuas biométricas e demográficas são instrumentos que permitem medir as probabilidades de 
ocorrência de eventos, como morte, invalidez e desligamento de uma população em função da idade 
e do sexo. 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 7 
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Essas tábuas são selecionadas dentre um conjunto de tábuas geralmente aceitas no Brasil para a 
avaliação dos compromissos com benefícios de longo prazo.  

A escolha da tábua de mortalidade que melhor se ajuste ao perfil dos participantes dos planos de 
benefícios tem sido um assunto amplamente discutido nos últimos anos pelas empresas. Atualmente 
não existem tábuas brasileiras que representem a mortalidade de participantes dos fundos de pensão 
no Brasil. 

As hipóteses biométricas e demográficas utilizadas nesta avaliação são as indicadas no estudo de 
aderência de hipóteses atuariais realizado em novembro/2019 pela Willis Towers Watson. 

Regime Financeiro e Métodos Atuariais  

Benefício  Regime  Método de Financiamento  
Aposentadoria Antecipada Capitalização Capitalização Financeira 
Aposentadoria Normal Capitalização Capitalização Financeira 
Aposentadoria por Invalidez Capitalização Idade de Entrada 
Pensão por Morte (antes da aposentadoria) Capitalização Idade de Entrada 
Pensão por Morte (após a aposentadoria) Capitalização Capitalização Financeira 

Comentários sobre métodos atuariais 

As taxas de custeio referentes aos benefícios de risco do plano serão recalculadas atuarialmente no 
início de cada exercício, variando de acordo com a evolução demográfica da população e o 
patrimônio do plano destinado ao pagamento dos benefícios de risco. 

As taxas de custeio apuradas pelo método indicado se manterão niveladas, salvo se a experiência 
real divergir das hipóteses adotadas. 

Os métodos de financiamento são adequados à natureza do plano e atendem ao limite mínimo 
estabelecido pela Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018.
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Patrimônio Social 
Com base no balancete do Plano Básico de Benefícios III, patrocinado pelo Sebrae/RJ, de 31 de 
dezembro de 2019, o Patrimônio Social é de R$ 7.544.228,71. 

De acordo com informações prestadas pela Previndus não há títulos marcados na curva. 

A Willis Towers Watson não efetuou qualquer análise sobre a qualidade dos ativos que compõem o 
Patrimônio Social do Plano de Benefícios ora avaliado tendo se baseado na informação fornecida 
pela Previndus. 
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Patrimônio de Cobertura do Plano, 
Provisões e Fundos 
Com base nos dados cadastrais, utilizando as hipóteses e os métodos anteriormente mencionados, 
certificamos que a composição do Patrimônio de Cobertura do Plano, das Provisões e dos Fundos 
em 31 de dezembro de 2019 é a seguinte:  

                                 (R$)  
2.3 Patrimônio Social           7.544.228,71 
2.3.1 Patrimônio de Cobertura do Plano       7.501.479,29 
2.3.1.1 Provisões Matemáticas         6.736.369,86 
2.3.1.1.01 Benefícios Concedidos         4.345.723,38 
2.3.1.1.01.01 Contribuição Definida         4.345.723,38 
2.3.1.1.01.01.01 Saldo de Conta dos Assistidos       4.345.723,38 
2.3.1.1.01.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização     0,00 
2.3.1.1.01.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos     0,00 
2.3.1.1.01.02.02 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos     0,00 
2.3.1.1.02 Benefícios a Conceder         2.390.646,48 
2.3.1.1.02.01 Contribuição Definida         2.365.750,48 
2.3.1.1.02.01.01 Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es) / Instituidor(es)     915.161,91 
2.3.1.1.02.01.02 Saldo de Contas - Parcela Participantes     1.450.588,57 
2.3.1.1.02.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Programado   0,00 
2.3.1.1.02.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados     0,00 
2.3.1.1.02.02.02 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores     0,00 
2.3.1.1.02.02.03 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes     0,00 
2.3.1.1.02.03 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não Programado   24.896,00 
2.3.1.1.02.03.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados     25.650,00 
2.3.1.1.02.03.02 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores     (754,00) 
2.3.1.1.02.03.03 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes     0,00 
2.3.1.1.03 (-) Provisões Matemáticas a Constituir       0,00 
2.3.1.2 Equilíbrio Técnico           765.109,43 
2.3.1.2.01 Resultados Realizados         765.109,43 
2.3.1.2.01.01 Superavit Técnico Acumulado       765.109,43 
2.3.1.2.01.01.01 Reserva de Contingência       3.470,50 
2.3.1.2.01.01.02 Reserva Especial para Revisão de Plano     761.638,93 
2.3.1.2.01.02 (-) Deficit Técnico Acumulado       0,00 
2.3.1.2.02 Resultados a Realizar         0,00 
2.3.2 Fundos               42.749,42 
2.3.2.1 Fundos Previdenciais         3.711,13 
2.3.2.1.01 Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar     3.711,13 
2.3.2.1.02 Revisão de Plano     0,00 
2.3.2.1.03 Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial     0,00 
2.3.2.2 Fundos Administrativos         39.038,29 
2.3.2.3 Fundos dos Investimentos         0,00 
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Duração do Passivo do Plano de Benefícios 

A duração do passivo é de 3,94 anos (47 meses), e foi apurada com base nos resultados desta 
avaliação atuarial adotando a metodologia definida pela Previc na Instrução nº 10, de 30/11/2018, 
após preenchimento, pela entidade, dos fluxos de pagamentos de benefícios do plano, líquidos de 
contribuições referentes a assistidos incidentes sobre esses benefícios, no Sistema Venturo no site 
da Previc. 

Reserva de Contingência 

De acordo com o Art. 15º da Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, o resultado superavitário deve 
ser destinado à constituição de reserva de contingência, até o limite de 25% das provisões 
matemáticas ou até o limite calculado pela seguinte fórmula, o que for menor: 

■ Limite da Reserva de Contingência = [10% + (1% x duração do passivo do plano)] x Provisão Matemática 

Com a aplicação do descrito acima, o limite da reserva de contingência monta em R$ 3.470,50. 

Uma vez que o superavit apurado do plano é superior ao limite de 13,94%, calculado pela fórmula 
acima, foi alocado na reserva de contingência o equivalente a R$ 3.470,50 e a parcela remanescente 
de R$ 761.638,93 foi registrada em reserva especial. 

Ressaltamos que Provisões Matemáticas são as provisões cujo valor ou nível seja previamente 
estabelecido e cujo custeio seja determinado atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e 
manutenção, deduzidas das respectivas provisões matemáticas a constituir. 

Ajuste de Precificação 

Conforme disposto na Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, o valor do ajuste de precificação, 
positivo ou negativo, será deduzido ou acrescido, respectivamente, para fins de equacionamento do 
deficit. E no caso de distribuição de superavit, o valor do ajuste de precificação, quando negativo, 
será deduzido do valor a ser distribuído. 

O valor do Ajuste de Precificação corresponde à diferença entre o valor dos títulos públicos federais 
atrelados a índice de preços classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, calculado 
considerando a taxa de juros real anual utilizada na respectiva avaliação atuarial e o valor contábil 
desses títulos. 

Para os Planos Básicos de Benefícios III, uma vez que não há títulos públicos federais atrelados a 
índice de preços classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, não é aplicável o 
Ajuste de Precificação definido na CNPC nº 30/2018. 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 11 
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Regras de constituição e reversão dos fundos previdenciais  

Fundo de Reversão de Sobras de Contribuições da Patrocinadora 

Em reunião ocorrida em 17/08/2016, foi proposta pela Diretoria a renomeação do Fundo de Perdas e 
Ganhos para Fundo de Reversão de Sobras de Contribuições da Patrocinadora, a qual foi realizada 
após concordância da Willis Towers Watson, do Jurídico da Previndus e da ciência do Conselho 
Deliberativo. 

O Fundo de Reversão de Sobras de Contribuições da Patrocinadora é constituído com valores 
acumulados exclusivamente da subconta de Patrocinadora que não forem incluídos no saldo de conta 
aplicável por ocasião da concessão do Benefício, de Instituto de Resgate ou Portabilidade, que 
podem ocorrer, conforme os itens do Regulamento Básico, nas situações descriminadas a seguir: 

■ Nos casos de falecimento ou invalidez de participantes em gozo de licença – itens 4.2 e 4.3; 

■ Na existência de Beneficiários nos casos de falecimento em atividade – item 10.6.3; 

■ Nos casos de morte durante o diferimento do Benefício Proporcional Diferido e não existindo 
Beneficiários – item 11.1.5.1; 

■ Na concessão do Instituto da Portabilidade – item 11.2.6; e 

■ Na concessão do Instituto do Resgate – item 11.3.2 

Os recursos podem ser usados exclusivamente pela patrocinadora. A critério da patrocinadora, os 
valores alocados poderão ser utilizados para amortizar o saldo devedor, abater contribuições ou 
abater as parcelas mensais do contrato de dívida. 

Em 31/12/2019 esse Fundo corresponde a R$ 2.450,80. 

Fundo Residual de Migração 

Em face do contrato firmado entre a Previndus e a Patrocinadora, as sobras referentes aos 
“Excedentes Integralizados”, serão utilizadas, futuramente, para reduzir os valores das dívidas da 
Patrocinadora. Para que estes valores sejam segregados, eles passaram a constituir o Fundo 
Residual de Migração.  

A critério da patrocinadora, esse fundo poderá ser utilizado para abater contribuições e/ou amortizar o 
saldo devedor do contrato de dívida, uma vez que o contrato de dívida firmado entre a Previndus e a 
Patrocinadora, que corresponde à origem do fundo, permite a utilização com esse fim. 

Em 31/12/2019 esse Fundo corresponde a R$ 1.260,33. 
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Rentabilidade do Plano 

O retorno dos investimentos de 2019 informado pela Previndus para o Plano de Benefícios III 
equivale a 11,24%. Esse percentual líquido da inflação anual de 4,4816% (variação do INPC no ano 
de 2019) resulta em uma rentabilidade de 6,47%, que é superior à hipótese da taxa real anual de 
juros de 4,27% a.a. utilizada na avaliação atuarial de 2018. Por ser uma premissa de longo prazo, o 
monitoramento dessa hipótese continuará sendo feito anualmente na forma estabelecida na 
legislação vigente. 

A rentabilidade do Plano demonstrada é referente apenas à parcela de benefício definido do plano.  

Variação das Provisões Matemáticas  

O quadro a seguir apresenta um resumo do passivo atuarial encerrado em 31/12/2019 comparado 
com o passivo atuarial encerrado em 31/12/2019 atualizado para 31/12/2019: 

 Valores em R$ de 31/12/2019 Variação     
em % Exercício Encerrado Exercício Anterior 

Atualizado 
Passivo Atuarial 6.736.369,86  6.751.240,90  -0,22% 
Benefícios Concedidos 4.345.723,38  4.345.723,38  0,00% 
Contribuição Definida 4.345.723,38  4.345.723,38  0,00% 
Benefício Definido                         -     -    0,00% 
Benefícios a Conceder 2.390.646,48  2.405.517,52  -0,62% 
Contribuição Definida 2.365.750,48  2.365.750,48  0,00% 
Benefício Definido 24.896,00  39.767,04  -37,40% 

Comparando o Passivo Atuarial reavaliado no exercício encerrado no valor de R$ 6.736.369,86 com o 
passivo atuarial encerrado em 31/12/2018 atualizado, a variação encontrada é de –0,22%. 

Convém ressaltar que 0,37% (R$ 24.896,00) do Passivo Atuarial de R$ 6.736.369,86 é determinado 
atuarialmente com base nas hipóteses e métodos anteriormente indicados, pois corresponde à 
parcela de benefício definido das Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder relativa aos 
benefícios de risco. Os 99,63% restantes (R$ 6.711.473,86) são provenientes dos saldos de conta 
formados pelas contribuições dos participantes e das patrocinadoras acrescidas do retorno dos 
investimentos, cujas informações são de inteira responsabilidade da Previndus. 

Apesar da redução da taxa de juros, a redução da taxa de crescimento real dos salários e 
principalmente as alterações no perfil da massa de participantes justificam a variação nas Provisões 
Matemáticas de benefícios a conceder de benefício definido  

Previndus - Associação de Previdência Complementar 13 

Fevereiro, 2020  

Tendo em vista a natureza desse plano, as hipóteses adotadas, a movimentação da massa de 
participantes e os saldos de conta informados pela Previndus, consideramos aceitáveis as variações 
ocorridas para as parcelas de benefícios definidos. 

Principais riscos atuariais 

Os riscos atuariais são monitorados através de estudos regulares de aderência de hipóteses, 
conforme legislação vigente, e podem ser mitigados através da adequação das hipóteses aos 
resultados desses estudos. As hipóteses que causam maior impacto são: taxa real anual de juros, 
tábua de mortalidade geral, crescimento real de salários e rotatividade. 

Variação do resultado 

O superavit aumentou de R$ 667.931,06 em 31/12/2018 para R$ 765.109,43 em 31/12/2019. 

Natureza do resultado 

A manutenção do resultado superavitário tem como principal motivo a rentabilidade da parcela de 
benefício definido do patrimônio do plano. 
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Plano de Custeio 
Patrocinadoras 

De acordo com a Lei Complementar nº 109/2001 e o regulamento do plano, a patrocinadora deverá 
efetuar, a partir de 01/04/2020: 

■ Contribuições mensais normais equivalentes a 0,02% da folha de salários de participantes, do 
plano, correspondentes ao custo normal:  

 Custo do Ano (%) 
Aposentadoria por Invalidez 0,01% 
Pensão por Morte 0,01% 
Total 0,02% 

Adicionalmente, a patrocinadora deverá efetuar as contribuições definidas no regulamento estimadas 
em 5,88% da folha de salários. 

A contribuição para custeio das despesas administrativas está sendo aportada diretamente pela 
Patrocinadora em um Fundo específico da Entidade. Com base no planejamento orçamentário da 
entidade para 2020, o valor anual de contribuição administrativa pago pelas patrocinadoras será de 
R$ 13.540,30. 

As contribuições contratadas referentes ao serviço passado do processo de migração estão alocadas 
no ativo na conta 1211.04.02 – como Serviço Passado Contratado e seu saldo em 31/12/2019 é 
R$ 1.560.874,60. 

Participantes 

As contribuições dos participantes deverão ser praticadas conforme previsto no Regulamento do 
plano, que foram estimadas em 31/12/2019 em 7,67% da folha de salários de participação. 

Autopatrocinados  

Os autopatrocinados deverão efetuar as contribuições básica e adicional em seu nome e da 
patrocinadora, além da contribuição referente à despesa administrativa. 

Benefícios Proporcionais Diferidos 

Os participantes que optaram pelo Benefício Proporcional Diferido devem arcar com as despesas 
administrativas do plano. 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 15 

Fevereiro, 2020  

Tendo em vista a natureza do plano e a vinculação, nesse tipo de plano, da contribuição patronal com 
os fatos efetivamente ocorridos tais como salários realmente pagos, contribuição realizada pelo 
participante e índice de adesão ao plano, as taxas de contribuição definida apresentadas neste 
parecer são estimativas, podendo, portanto, deixar de coincidir com as taxas efetivamente praticadas. 

Fonte dos Recursos  

A seguir temos os valores estimados das contribuições a serem realizadas para o plano de benefícios 
pelos participantes, assistidos e patrocinadores em reais e em percentual da folha de participação. 

Indicamos abaixo valores na utilização dos fundos, quando for pré-estabelecido no plano de custeio 
que as contribuições serão revertidas desses fundos.  

 Participantes Assistidos Patrocinador 

 Em R$ Em % da 
folha Em R$ Em % da 

folha Em R$ Em % da 
folha 

Total de Contribuições 
Previdenciárias 97.273,24 7,67%   74.722,68 5,90% 

 Normais 97.273,24 7,67%   74.722,68 5,90% 
 Extraordinárias       
Utilização de Fundos       
 Exigência Regulamentar       
 Destinação de Reserva       
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Conclusão 
Face ao exposto, na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial anual regular do 
Plano Básico de Benefícios III da Previndus, patrocinado por Sebrae/RJ, informamos que o plano 
está solvente, tendo suas obrigações integralmente cobertas pelo Patrimônio de Cobertura do Plano. 

A existência de contrato de dívida, no valor de R$ 1.560.874,60 com a patrocinadora inviabiliza a 
destinação do superavit conforme a Resolução CNPC nº 30/2018. 

As provisões matemáticas apresentadas neste parecer são estimativas e baseadas em premissas 
sobre eventos futuros. Determinadas regras do plano, julgadas imateriais do ponto de vista atuarial, 
não são avaliadas. Outras regras são calculadas por aproximação na avaliação atuarial para 
apuração dos compromissos do plano. A Willis Towers Watson adota aproximações em seus cálculos 
que, de acordo com sua avaliação, não resultam em diferença expressiva em relação aos resultados 
que seriam obtidos usando cálculos mais detalhados ou dados mais precisos. 

As premissas atuariais adotadas foram determinadas através de estudos de aderência elaborados 
conforme a legislação vigente. 

Futuras avaliações atuariais podem apresentar resultados diferentes dos registrados neste parecer 
devido a diversos fatores, dentre eles destacamos: experiência do plano diferente da prevista nas 
premissas econômicas ou demográficas; alteração nas premissas econômicas ou demográficas; 
mudança nas regras do plano e/ou na legislação; e eventos significativos ocorridos na patrocinadora, 
tais como reestruturações, aquisições e alienações. 

Os resultados apresentados neste parecer estão diretamente vinculados à precisão e integridade dos 
dados e informações de responsabilidade da entidade e sua patrocinadora. 

Este parecer atuarial foi elaborado para a Previndus com o propósito de apresentar os resultados da 
avaliação atuarial em 31/12/2019. Este documento não se destina ou deve ser utilizado para outros 
fins. Qualquer outro destinatário será considerado como tendo concordado que a Willis Towers 
Watson tem responsabilidade apenas com a Previndus em relação a todas as questões relativas a 
este documento, e se basear neste documento não resultará na criação de qualquer direito ou 
responsabilidade pela Willis Towers Watson para tal destinatário.  

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2020. 

 

Sátyro Florentino Teixeira Neto 
MIBA nº 1.158 

 Joana Freguglia Machado Carneiro 
MIBA nº 2.573 
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Introdução 
Este parecer atuarial tem por objetivo apresentar os resultados da avaliação atuarial completa de 
encerramento do exercício do Plano Básico de Benefícios I da Previndus – Associação de 
Previdência Complementar, referente à patrocinadora Senac/ARRJ, em atendimento à legislação 
vigente. 

Para fins desta avaliação atuarial foi adotado como data do cadastro 30/06/2019 e como data da 
avaliação 31/12/2019. 

Qualidade da Base Cadastral 

Após a análise detalhada dos dados e correções feitas pela entidade, foi verificado que os dados 
estavam suficientemente completos, não havendo necessidade de qualquer ajuste para realização da 
avaliação atuarial. 

A responsabilidade sobre a veracidade e completitude das informações prestadas é inteiramente das 
patrocinadoras, do administrador do plano e de seus respectivos representantes legais, não cabendo 
ao atuário qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas. 

Patrocinadores e Instituidores 

CNPJ Razão Social 
03.672.347/0001-79 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac ARRJ 

A patrocinadora Senac/ARRJ - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Administração 
Regional do Estado do Rio de Janeiro fechou o plano para adesão a novos funcionários desde 
16/01/2000. 

A avaliação atuarial à qual se refere este parecer reflete o regulamento vigente aprovado pelo Ofício 
nº 1.972/CGAT/DITEC/PREVIC, de 01/07/2010.  
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Estatísticas 
As estatísticas a seguir estão posicionadas na data base do cadastro. 

Participantes ativos 

Não há participantes ativos. 

Assistidos  

    Em 30/06/2019  

      Quantidade de 
Participantes 

Idade Média       
(em anos) 

Valor Médio do 
Benefício (R$) 

Aposentadoria Normal 52 75,2 2.276 
Aposentadoria por Invalidez 5 60,5 2.032 
Pensionistas (grupos familiares) 13 77,4 1.277 
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Hipóteses e Métodos Atuariais 
O conjunto de hipóteses e métodos atuariais adotados nos cálculos atuariais resultou de um processo 
de interação entre a Willis Towers Watson e a Previndus e conta com o aval das patrocinadoras do 
Plano Básico de Benefícios I conforme determina a redação da Resolução CNPC nº 30, de 
10/10/2018, e da Instrução nº 10, de 30/11/2018. 

Para a apuração das provisões matemáticas e dos custos foram utilizadas as seguintes hipóteses e 
métodos atuariais: 

  2019 2018 
Taxa Real Anual de Juros 5,17% 5,17% 
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do 
Tempo dos Benefícios da Entidade 98,0% 98,0% 

Tábua de Mortalidade Geral AT-1983 1 AT-1983 1 
Tábua de Mortalidade de Inválidos IAPC IAPC 
Indexador do Plano (Reajuste dos Benefícios) INPC INPC 

O cálculo das provisões matemáticas dos benefícios concedidos de aposentadoria e invalidez segue 
como metodologia para a determinação do beneficiário principal, para fins de continuação do 
benefício em caso de falecimento, os dados informados pela Previndus referentes ao beneficiário 
vitalício mais jovem.  

Para os pensionistas é utilizada a composição familiar informada pela Previndus, correspondente ao 
beneficiário vitalício mais jovem, o beneficiário temporário mais jovem e o número total de 
beneficiários elegíveis à pensão. 

A seguir descrevemos algumas razões para a seleção das principais hipóteses. 

Taxa real anual de juros 

A taxa real anual de juros, utilizada para trazer a valor presente os pagamentos dos benefícios 
definidos, conforme determinam a Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, a Instrução n° 10, de 
30/11/2018, e a Portaria Previc no 300/2019, deve ser justificada pela entidade fechada de 
previdência complementar com base em estudos técnicos que comprovem a convergência das 
hipóteses de rentabilidade dos investimentos ao plano de custeio e ao fluxo futuro de receitas de 
contribuições e de pagamento de benefícios. 

A Willis Towers Watson foi contratada pela Previndus para desenvolver tal estudo utilizando os fluxos 
de benefícios e contribuições do plano resultantes da última avaliação atuarial regular, elaborados 
com as respectivas hipóteses atuariais recomendadas por estudos de aderência e segundo as regras 
do plano de benefícios estabelecidas no regulamento vigente aprovado.  

 
1 Tábua específica por sexo. 



95

RA
 P

re
vi

nd
us

 2
01

9
Sobre a Previndus

Gestão  
Estratégica

Gestão  
Administrativa  
e de Pessoal

Gestão 
Previdencial  
e Atuarial

Gestão  
Financeira  
e de Investimentos

Demonstrações 
FinanceirasApresentação Missão e Valores

6 Previndus - Associação de Previdência Complementar 

 Willis Towers Watson Confidential 

Quando apurada a TIR dos passivos, foi obtido, com nível de confiança de 68%, suporte para a 
adoção da taxa real de juros de 5,17% para o Plano Básico de Benefícios I (mesma taxa adotada na 
avaliação atuarial de 2018). Essa taxa está dentro do intervalo indicado pela Portaria Previc 
nº 300/2019 para esse plano (limite inferior: 4,10% a.a. e limite superior: 6,26%). 

Sendo assim, a Previndus e a patrocinadora Senac/ARRJ do Plano Básico de Benefícios I optaram 
por utilizar a taxa real anual de juros de 5,17% a.a. na avaliação atuarial de 2019. 

Esse estudo foi aprovado pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Deliberativo da Previndus e 
acompanhado de parecer emitido pelo Conselho Fiscal da Previndus. 

Fator de determinação do valor real ao longo do tempo 

Fator aplicado sobre os salários e benefícios, a fim de determinar um valor médio e constante, em 
termos reais, durante o período de um ano. Isso significa que nas projeções de longo prazo, haverá 
uma perda do poder aquisitivo dos salários e benefícios. 

Esse fator é calculado em função do nível de inflação estimado no longo prazo e do número de 
reajustes, dos salários e benefícios, que ocorrerá durante o período de 12 meses. 

A projeção de inflação definida pelo Comitê de Investimentos local da Willis Towers Watson em 2019 
para a inflação oficial, medida pelo IPCA, considerou um horizonte de tempo de 10 anos e é de 
3,80% a.a., indicando a adoção da hipótese do fator de determinação do valor real ao longo do tempo 
de 98%. 

O Comitê de Investimentos local da Willis Towers Watson utiliza o IPCA por ser o índice oficial do 
país, mais amplamente discutido e projetado. 

Essa hipótese será revista anualmente com base na estimativa de inflação de longo prazo do Comitê 
de Investimentos local da Willis Towers Watson. 

Hipóteses Biométricas e Demográficas 

As tábuas biométricas e demográficas são instrumentos que permitem medir as probabilidades de 
ocorrência de eventos, como morte, invalidez e desligamento de uma população em função da idade 
e do sexo. 

Essas tábuas são selecionadas dentre um conjunto de tábuas geralmente aceitas no Brasil para a 
avaliação dos compromissos com benefícios de longo prazo.  

A escolha da tábua de mortalidade que melhor se ajuste ao perfil dos participantes dos planos de 
benefícios tem sido um assunto amplamente discutido nos últimos anos pelas empresas. Atualmente 
não existem tábuas brasileiras que representem a mortalidade de participantes dos fundos de pensão 
no Brasil. 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 7 
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As hipóteses biométricas e demográficas utilizadas nesta avaliação são as indicadas no estudo de 
aderência de hipóteses atuariais realizado no exercício de 2019 pela Willis Towers Watson. 

Regime Financeiro e Métodos Atuariais  

Benefício Regime Método de Financiamento 
Auxílio Natalidade Repartição Simples - 
Pecúlio por Invalidez Capitalização Idade de Entrada 
Pecúlio por Morte Capitalização Idade de Entrada 
Suplementação de Aposentadoria Especial Capitalização Idade de Entrada 
Suplementação de Aposentadoria por Idade Capitalização Idade de Entrada 
Suplementação de Aposentadoria por Invalidez Capitalização Idade de Entrada 
Suplementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço  Capitalização Idade de Entrada 
Suplementação de Pensão por Morte Capitalização Idade de Entrada 
Suplementação de Auxílio-Doença Repartição Simples - 

Comentários sobre métodos atuariais 

Os métodos de financiamento acima não são mais aplicáveis, uma vez que o Plano Básico de 
Benefícios I da Previndus, referente à patrocinadora Senac/ARRJ, não possui participantes ativos e 
está fechado para novas adesões.  
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Patrimônio Social 
Com base no balancete da Previndus de 31 de dezembro de 2019, o Patrimônio Social do Plano 
Básico de Benefícios I, patrocinado pelo Senac/ARRJ, é de R$ 14.674.066,96.  

De acordo com informações prestadas pela Previndus para a manutenção de títulos mantidos até o 
vencimento (marcados na curva), o Plano de Benefícios I possui estudos que evidenciam a 
capacidade de atendimento das necessidades de liquidez em função dos direitos dos participantes, 
das obrigações do plano e do perfil do exigível atuarial do plano de benefícios conforme determina a 
Resolução CNPC nº 29, de 13/04/2018.  

A Willis Towers Watson não efetuou qualquer análise sobre a qualidade dos ativos que compõem o 
Patrimônio Social do Plano de Benefícios ora avaliado tendo se baseado na informação fornecida 
pela Previndus. 
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Patrimônio de Cobertura do Plano, 
Provisões e Fundos 
Com base nos dados cadastrais, utilizando as hipóteses e os métodos anteriormente mencionados, 
certificamos que a composição do Patrimônio de Cobertura do Plano, das Provisões e dos Fundos 
em 31 de dezembro de 2019 é a seguinte:  

                      (R$) 
2.3 Patrimônio Social           14.674.066,96 
2.3.1 Patrimônio de Cobertura do Plano       14.457.552,50 
2.3.1.1 Provisões Matemáticas         16.495.176,56 
2.3.1.1.01 Benefícios Concedidos         17.094.070,00 
2.3.1.1.01.01 Contribuição Definida         0,00 
2.3.1.1.01.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização     17.094.070,00 
2.3.1.1.01.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos     14.253.249,00 
2.3.1.1.01.02.02 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos     2.840.821,00 

2.3.1.1.02 Benefícios a Conceder         0,00 
2.3.1.1.02.01 Contribuição Definida         0,00 
2.3.1.1.02.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Programado   0,00 
2.3.1.1.02.03 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não Programado 0,00 
2.3.1.1.02.04 Benefício Definido Estruturado em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura 0,00 
2.3.1.1.02.05 Benefício Definido Estruturado em Regime de Repartição Simples     0,00 
2.3.1.1.03 (-) Provisões Matemáticas a Constituir       (598.893,44) 
2.3.1.1.03.01 (-) Serviço Passado         0,00 
2.3.1.1.03.02 (-) Déficit Equacionado         (598.893,44) 
2.3.1.1.03.02.01 (-) Patrocinador(es)          

2.3.1.1.03.02.02 (-) Participantes         0,00 
2.3.1.1.03.02.03 (-) Assistidos         (598.893,44) 
2.3.1.1.03.03 (+/-) Por Ajustes das Contribuições Extraordinárias     0,00 
2.3.1.2 Equilíbrio Técnico           (2.037.624,06) 
2.3.1.2.01 Resultados Realizados         (2.037.624,06) 
2.3.1.2.01.01 Superávit Técnico Acumulado       0,00 
2.3.1.2.01.02 (-) Déficit Técnico Acumulado       (2.037.624,06) 
2.3.1.2.02 Resultados a Realizar         0,00 
2.3.2 Fundos               216.514,46 
2.3.2.1 Fundos Previdenciais         22.687,83 
2.3.2.1.01 Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar     0,00 
2.3.2.1.02 Revisão de Plano           0,00 
2.3.2.1.03 Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial       22.687,83 
2.3.2.2 Fundos Administrativos         193.826,63 
2.3.2.2.01 Plano de Gestão Administrativa       193.826,63 
2.3.2.2.02 Participação no Fundo Administrativo PGA       0,00 
2.3.2.3 Fundos dos Investimentos         0,00 
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Regras de constituição e reversão dos fundos previdenciais  

O Fundo de Cancelados foi instituído em dezembro/2007 para provisionamento dos valores 
atualizados destinados ao pagamento das Reservas de Poupança ainda não resgatadas, dos 
participantes cancelados do Plano. Assim, tais valores são registrados separadamente do restante do 
patrimônio do plano de benefícios, a fim de não gerar oscilações no equilíbrio do plano, por ocasião 
de pagamentos.  

Em maio/2008 foi instituído o Fundo de Desligados, para provisionamento dos valores atualizados 
destinados ao pagamento das Reservas de Poupança, ainda não resgatadas, dos participantes 
desligados do Plano. Assim, tais valores serão registrados separadamente do restante do patrimônio 
do plano de benefícios, a fim de não gerar oscilações no equilíbrio do plano, por ocasião dos 
pagamentos de resgates. 

De acordo com a determinação da Previndus – Associação de Previdência Complementar os fundos 
de Cancelados e Desligados foram unificados contabilmente em 31/12/2011 e estão alocados na 
conta “Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial”.  

Duração do Passivo do Plano de Benefícios 

A duração do passivo é de 14,93 anos (179 meses) e foi apurada com base nos resultados desta 
avaliação atuarial adotando a metodologia definida pela Previc na Instrução nº 10, de 30/11/2018, 
após preenchimento, pela entidade, dos fluxos de pagamentos de benefícios do plano, líquidos de 
contribuições referentes a assistidos incidentes sobre esses benefícios, no Sistema Venturo no site 
da Previc. 

Limite de Equacionamento de Deficit 

De acordo com o Art. 29º da Resolução CNPC nº 30/2018 deverá ser elaborado e aprovado um plano 
de equacionamento do deficit até o final do exercício subsequente, se o deficit for superior ao limite 
calculado pela seguinte fórmula: 

■ Limite de Deficit Técnico Acumulado = 1% x (duração do passivo do plano – 4) x Provisões Matemáticas 

Duração Limite pela Fórmula Provisões Matemáticas Limite do Deficit 
14,93 1% x (14,93 - 4) = 10,93% 16.495.176,56 1.802.922,80 

Ressaltamos que Provisões Matemáticas são as provisões cujo valor ou nível seja previamente 
estabelecido e cujo custeio seja determinado atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e 
manutenção, deduzidas as respectivas provisões matemáticas a constituir. 

Ajuste de Precificação 

Conforme disposto na Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, o valor do ajuste de precificação, 
positivo ou negativo, será acrescido ou deduzido, respectivamente, para fins de equacionamento do 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 11 
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deficit. E no caso de distribuição de superavit, o valor do ajuste de precificação, quando negativo, 
será deduzido do valor a ser distribuído. 

O valor do Ajuste de Precificação corresponde à diferença entre o valor dos títulos públicos federais 
atrelados a índice de preços classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, calculado 
considerando a taxa de juros real anual utilizada na respectiva avaliação atuarial, e o valor contábil 
desses títulos. 

Dessa forma, apresentamos abaixo a apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado considerando o Ajuste 
de Precificação calculado e informado pela Previndus para o Plano Básico de Benefícios I, 
patrocinado pelo Senac/ARRJ: 

Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado Valores em R$ 
 a) Resultado Realizado                                     (2.037.624,06) 
   a.1) Superavit Técnico Acumulado                                                      -    
   a.1) Deficit Técnico Acumulado                                     (2.037.624,06) 
 b) Ajuste de Precificação                                         311.510,79  
 c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a + b)                                     (1.726.113,27) 

Uma vez que o Equilíbrio Técnico Ajustado é inferior ao limite de deficit demonstrado acima, o 
resultado do plano apresentado neste Parecer não obriga o equacionamento imediato, conforme 
disposto na Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018. 

Rentabilidade do Plano 

O retorno dos investimentos de 2019 informado pela Previndus equivale a 9,61%. Esse percentual 
líquido da inflação anual de 4,4816% (variação do INPC no ano de 2019) resulta em uma 
rentabilidade de 4,91%, que é inferior à hipótese da taxa real anual de juros de 5,17% a.a. utilizada 
na avaliação atuarial de 2018. Por ser uma premissa de longo prazo, a divergência observada não 
justifica qualquer inferência sobre o ocorrido, entretanto, o monitoramento dessa hipótese está sendo 
feito anualmente na forma estabelecida na legislação vigente. 

Variação das Provisões Matemáticas  

O quadro a seguir apresenta um resumo do passivo atuarial encerrado em 31/12/2019 comparado 
com o passivo atuarial encerrado em 31/12/2018 atualizado para 31/12/2019.  

  Valores em R$ de 31/12/2019  
  Exercício Encerrado Exercício Anterior Atualizado Variação em % 

Passivo Atuarial        17.094.070,00        16.943.863,13 0,89% 
Benefícios Concedidos       17.094.070,00        16.943.863,13 0,89% 
   Contribuição Definida                         -                            -    0,00% 
   Benefício Definido       17.094.070,00        16.943.863,13 0,89% 
Benefícios a Conceder -                          -    0,00% 
   Contribuição Definida                         -                            -    0,00% 
   Benefício Definido -                          -    0,00% 
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Comparando o Passivo Atuarial reavaliado no exercício encerrado no valor de R$ 17.094.070,00 com 
o passivo atuarial encerrado em 31/12/2018 atualizado, a variação encontrada é de 0,89%. 

Os compromissos atuariais variaram dentro do esperado, considerando a evolução da massa de 
participantes e as hipóteses selecionadas. 

Demonstramos abaixo a evolução detalhada do passivo de 2018 para 2019: 

Evolução do Passivo Passivo em R$ Impacto R$ Impacto % 
Passivo em 31/12/2018 17.136.580,00    
Passivo Projetado Atuarialmente para 31/12/2019         16.414.925,00  (721.655,00) -4,21% 
Pico Inflação em 31/12/2019         16.943.863,13    528.938,13  3,22% 
Outros Impactos         17.094.070,00  150.206,87  0,89% 
Passivo em 31/12/2019         17.094.070,00       (42.510,00) 4,14% 

Principais riscos atuariais 

Os riscos atuariais são monitorados através de estudos regulares de aderência de hipóteses, 
conforme legislação vigente, e podem ser mitigados através da adequação das hipóteses aos 
resultados desses estudos. As hipóteses que causam maior impacto são: taxa real anual de juros e 
tábua de mortalidade geral. 

Soluções para Insuficiência de Cobertura  

De acordo com o previsto na Resolução CNPC nº 30/2018, na ocorrência de insuficiência de 
cobertura da Provisão Matemática de Benefícios Concedidos, as patrocinadoras e os assistidos 
deverão custear as parcelas devidas por cada parte. 

Variação do resultado 

O deficit técnico reduziu de R$ 2.645.013,17 em 31/12/2018 para R$ 2.037.624,06 em 31/12/2019. 

Natureza do resultado 

O resultado deficitário do plano aumentou principalmente em função da rentabilidade do plano abaixo 
da meta atuarial e sobrevivência da população. 

Soluções para equacionamento do deficit 

O deficit técnico ocorre em função do uso concomitante do ajuste de precificação e do limite de 
equacionamento de deficit, conforme legislação vigente. Uma vez que o Equilíbrio Técnico Ajustado 
apurado na avaliação atuarial foi inferior ao limite de deficit calculado, não há obrigatoriedade de 
equacionamento imediato considerando o disposto na Resolução vigente. 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 13 
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Plano de Custeio 
A patrocinadora Senac/ARRJ não possui participantes ativos. 

O percentual de contribuição normal dos participantes aposentados foi mantido em 13,00% sobre as 
suplementações, enquanto os pensionistas não contribuem para o plano. 

As despesas administrativas estão sendo aportadas diretamente pela patrocinadora para um fundo 
específico da entidade. Com base no planejamento orçamentário da entidade para 2020, o valor 
anual de contribuição administrativa pago pela patrocinadora será de R$ 73.759,01. 

Além do custo normal, os participantes, assistidos e patrocinadora deverão contribuir para o 
equacionamento do Deficit Equacionado 2017 e Deficit Equacionado 2018. 

Contribuições Extraordinárias 

 Os aposentados e pensionistas deverão realizar contribuições mensais extraordinárias para 
cobertura das Provisões Matemáticas a Constituir – Deficit Equacionado 2017 referentes aos 
benefícios concedidos. O percentual foi recalculado considerando a folha atual de benefícios e é 
equivalente a 0,57% incidente sobre os benefícios, pelo prazo de 18,64 anos contados a partir de 
janeiro/2020. 

 Os aposentados e pensionistas deverão realizar contribuições mensais extraordinárias para 
cobertura das Provisões Matemáticas a Constituir – Deficit Equacionado 2018 referentes aos 
benefícios concedidos. O percentual foi recalculado considerando a folha atual de benefícios e é 
equivalente a 1,86% incidente sobre os benefícios, pelo prazo de 12,83 anos contados a partir de 
janeiro/2020. 

■ A patrocinadora deverá arcar com a sua parcela das Provisões Matemáticas a Constituir – Deficit 
Equacionado 2018, no valor de R$ 133.820,31, que deverá ser objeto de contrato de dívida com 
garantias. Considerando o prazo de 13 anos, a parcela anual é de R$ 14.392,12. 

As contribuições contratadas referentes ao serviço passado e deficit equacionado estão alocadas no 
ativo na conta 1211.04.00 como Serviço Passado Contratado e Deficit Tecnico Contratado e seu 
saldo em 31/12/2019 é R$ 11.735.646,09. 

O novo plano de custeio irá vigorar a partir de 01/04/2020. 

Fonte dos Recursos  

A seguir temos os valores estimados das contribuições a serem realizadas para o plano de benefícios 
pelos participantes, assistidos e patrocinadores em reais e em percentual da folha de participação de 
salários e benefícios. 

 Participantes Assistidos Patrocinador 

 Em R$ Em % da 
folha Em R$ Em % da 

folha Em R$ Em % da 
folha 

Total de Contribuições 
Previdenciárias - - 265.982,56 15,43% 133.820,31 7,01% 

 Normais - - 219.676,12 13,00% - - 
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 Participantes Assistidos Patrocinador 

 Em R$ Em % da 
folha Em R$ Em % da 

folha Em R$ Em % da 
folha 

 Extraordinárias - - 43.306,44 2,43% - - 
- Deficit Equacionado 2017 - - 10.824,97 0,57% - - 
- Deficit Equacionado 2018 - - 35.481,47   1,86% 133.820,31 7,01% 

Utilização de Fundos - - - - - - 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 15 
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Conclusão 
Face ao exposto, na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial anual regular do 
Plano Básico de Benefícios I da Previndus – Associação de Previdência Complementar, patrocinado 
pelo Senac/ARRJ, informamos que o plano está deficitário. 

As provisões matemáticas apresentadas neste parecer são estimativas e baseadas em premissas 
sobre eventos futuros. Determinadas regras do plano, julgadas imateriais do ponto de vista atuarial, 
não são avaliadas. Outras regras são calculadas por aproximação na avaliação atuarial para 
apuração dos compromissos do plano. A Willis Towers Watson adota aproximações em seus cálculos 
que, de acordo com sua avaliação, não resultam em diferença expressiva em relação aos resultados 
que seriam obtidos usando cálculos mais detalhados ou dados mais precisos. 

As premissas atuariais adotadas foram determinadas através de estudos de aderência elaborados 
conforme a legislação vigente. 

Futuras avaliações atuariais podem apresentar resultados diferentes dos registrados neste parecer 
devido a diversos fatores, dentre eles destacamos: experiência do plano diferente da prevista nas 
premissas econômicas ou demográficas; alteração nas premissas econômicas ou demográficas; 
mudança nas regras do plano e/ou na legislação; e eventos significativos ocorridos nas 
patrocinadoras, tais como reestruturações, aquisições e alienações. 

Os resultados apresentados neste parecer estão diretamente vinculados à precisão e integridade dos 
dados e informações de responsabilidade da entidade e suas patrocinadoras. 

Este parecer atuarial foi elaborado para a Previndus com o propósito de apresentar os resultados da 
avaliação atuarial em 31/12/2019. Este documento não se destina ou deve ser utilizado para outros 
fins. Qualquer outro destinatário será considerado como tendo concordado que a Willis Towers 
Watson tem responsabilidade apenas com a Previndus em relação a todas as questões relativas a 
este documento, e se basear neste documento não resultará na criação de qualquer direito ou 
responsabilidade pela Willis Towers Watson para tal destinatário.  

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2020. 

 

Sátyro Florentino Teixeira Neto  Joana Freguglia Machado Carneiro 
MIBA nº 1.158  MIBA nº 2.573 
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Introdução 
Este parecer atuarial, em atendimento à legislação vigente, tem por objetivo apresentar os resultados 
da avaliação atuarial completa de encerramento do exercício do Plano Básico de Benefícios III da 
Previndus – Associação de Previdência Complementar, patrocinado pelo Senac/ARRJ. 

Para fins desta avaliação atuarial foi adotado como data do cadastro 30/06/2019 e como data da 
avaliação 31/12/2019. 

Qualidade da Base Cadastral 

Após a análise detalhada dos dados e correções feitas pela Previndus, foi verificado que os dados 
estavam suficientemente completos, não havendo necessidade de qualquer ajuste para realização da 
avaliação atuarial. 

A responsabilidade sobre a veracidade e completitude das informações prestadas é inteiramente da 
patrocinadora, do administrador do plano e de seus respectivos representantes legais, não cabendo 
ao atuário qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas. 

Patrocinadores e Instituidores  

CNPJ Razão Social 
03.672.347/0001-79 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac ARRJ 

A avaliação atuarial à qual se refere este parecer reflete o regulamento vigente aprovado pelo Ofício 
nº 3794/CGAT/DITEC/PREVIC, de 10/12/2014. 
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Estatísticas 
As estatísticas a seguir estão posicionadas na data base do cadastro. 

Participantes ativos1 

 Em 30/06/2019 
Quantidade  
- Ativos 537 
- Autopatrocinados 2 
- Benefício Proporcional Diferido  48 
Idade média (em anos) 40,6 
Tempo médio de serviço (em anos) 6,4 
Tempo médio de contribuição (em anos) 4,0 
Tempo médio para aposentadoria (em anos) 19,4 

Assistidos 

 Em 30/06/2019 

Benefício  
Quantidade de 

Benefícios 
Concedidos  

Idade Média dos 
Assistidos (anos)  

Valor Médio do 
Benefício (R$)  

Aposentadoria  1 60 16.086 
Aposentadoria por invalidez - - - 
Pensionistas (grupos familiares) - - - 

 
1 Quantidade de BPDs inclui em aguardo e presumidos. Demais informações não contemplam BPDs. 
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Hipóteses e Métodos Atuariais 
O conjunto de hipóteses e métodos atuariais adotados nos cálculos atuariais resultou de um processo 
de interação entre a Willis Towers Watson e a Previndus e contam com o aval da patrocinadora do 
Plano Básico de Benefícios III, conforme determina a redação vigente da Resolução CNPC nº 30, de 
10/10/2018 e da Instrução nº 10 de 30/11/2018. 

Para a apuração das provisões matemáticas e dos custos foram utilizadas as seguintes hipóteses e 
métodos atuariais: 

 2019 2018 
Taxa Real Anual de Juros 4,07% 4,17% 

Projeção de Crescimento Real de Salário Ativos: 3,73% 
Autopatrocinados: 0% 

Ativos: 3,54% 
Autopatrocinados: 0% 

Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do 
Tempo dos Salários 100,0% 100,0% 

Tábua de Mortalidade Geral AT-19831 AT-19831 
Tábua de Entrada em Invalidez TASA 1927 TASA 1927 

Desligamento Experiência WTW 
Modificada +0,12 

Experiência Previndus 
2010-2012 

A seguir descrevemos algumas razões para a seleção das principais hipóteses. 

Taxa real anual de juros  

A taxa real anual de juros, utilizada para trazer a valor presente os pagamentos dos benefícios 
definidos, conforme determinam a Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, a Instrução n° 10, de 
30/11/2018 e a Portaria Previc no 300/2019, deve ser justificada pela entidade fechada de 
previdência complementar com base em estudos técnicos que comprovem a convergência das 
hipóteses de rentabilidade dos investimentos ao plano de custeio e ao fluxo futuro de receitas de 
contribuições e de pagamento de benefícios. 

A Willis Towers Watson foi contratada pela Previndus para desenvolver tal estudo utilizando os fluxos 
de benefícios e contribuições do plano resultantes da última avaliação atuarial regular, elaborados 
com as respectivas hipóteses atuariais recomendadas por estudos de aderência e segundo as regras 
do plano de benefícios estabelecidas no regulamento vigente aprovado.  

Quando apurada a TIR dos passivos, foi obtido, com nível de confiança de 50%, suporte para a 
adoção da taxa real de juros de 4,07% para o Plano Básico de Benefícios III da Previndus, referente à 

 
1 Tábuas específicas por sexo 
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patrocinadora Senac/ARRJ. Essa taxa está dentro do intervalo indicado pela Portaria Previc 
no 300/2019 para esse plano (limite inferior: 4,02% a.a. e limite superior: 6,14%). 

Sendo assim, a Previndus e a patrocinadora Senac/ARRJ do Plano Básico de Benefícios III optaram 
por utilizar a taxa real anual de juros de 4,07% na avaliação atuarial de 2019. 

Esse estudo foi aprovado pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Deliberativo da Previndus e 
acompanhado de parecer emitido pelo Conselho Fiscal da Previndus. 

Projeção do crescimento real de salário 

A taxa de projeção crescimento real de salário deve ser baseada na política de recursos humanos de 
longo prazo dos patrocinadores do plano de benefícios de modo a refletir o aumento real médio de 
salário que as empresas estimam que um empregado tenha ao longo de toda a sua carreira.  

A Willis Towers Watson, responsável pela avaliação atuarial do Plano Básico de Benefícios III da 
Previndus, referente à patrocinadora Senac/RJ, realizou em novembro/2019, estudo de aderência da 
hipótese de projeção do crescimento real de salários para atender aos dispositivos previstos nas 
bases técnicas da Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, e na Instrução n° 10, de 30/11/2018.  

A hipótese de projeção do crescimento real de salário adotada em 2019 reflete o resultado desse 
estudo. 

Fator de determinação do valor real ao longo do tempo 

Fator aplicado sobre os salários, a fim de determinar um valor médio e constante, em termos reais, 
durante o período de um ano. Isso significa que nas projeções de longo prazo, haverá uma perda do 
poder aquisitivo dos salários. 

Esse fator é calculado em função do nível de inflação estimado no longo prazo e do número de 
reajustes dos salários, que ocorrerá durante o período de 12 meses. 

A adoção de um fator de 100% reflete a opção por se utilizar valores nominais no processo de 
avaliação atuarial, independente da inflação. 

Hipóteses Biométricas e Demográficas 

As tábuas biométricas e demográficas são instrumentos que permitem medir as probabilidades de 
ocorrência de eventos, como morte, invalidez e desligamento de uma população em função da idade 
e do sexo. 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 7 
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Essas tábuas são selecionadas dentre um conjunto de tábuas geralmente aceitas no Brasil para a 
avaliação dos compromissos com benefícios de longo prazo.  

A escolha da tábua de mortalidade que melhor se ajuste ao perfil dos participantes dos planos de 
benefícios tem sido um assunto amplamente discutido nos últimos anos pelas empresas. Atualmente 
não existem tábuas brasileiras que representem a mortalidade de participantes dos fundos de pensão 
no Brasil. 

As hipóteses biométricas e demográficas utilizadas nesta avaliação são as indicadas no estudo de 
aderência de hipóteses atuariais realizado em novembro/2019 pela Willis Towers Watson. 

Regime Financeiro e Métodos Atuariais  

Benefício Regime Método de Financiamento 
Aposentadoria Antecipada Capitalização Capitalização Financeira 
Aposentadoria Normal Capitalização Capitalização Financeira 
Aposentadoria por Invalidez Capitalização Idade de Entrada 
Pensão por Morte (antes da aposentadoria) Capitalização Idade de Entrada 
Pensão por Morte (após a aposentadoria) Capitalização Capitalização Financeira 

Comentários sobre métodos atuariais 

As taxas de custeio referentes aos benefícios de risco do plano serão recalculadas atuarialmente no 
início de cada exercício, variando de acordo com a evolução demográfica da população e o 
patrimônio do plano destinado ao pagamento dos benefícios de risco. 

As taxas de custeio apuradas pelo método indicado se manterão niveladas, salvo se a experiência 
real divergir das hipóteses adotadas. 

Os métodos de financiamento são adequados à natureza do plano e atendem ao limite mínimo 
estabelecido na Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018.



103

RA
 P

re
vi

nd
us

 2
01

9
Sobre a Previndus

Gestão  
Estratégica

Gestão  
Administrativa  
e de Pessoal

Gestão 
Previdencial  
e Atuarial

Gestão  
Financeira  
e de Investimentos

Demonstrações 
FinanceirasApresentação Missão e Valores

8 Previndus - Associação de Previdência Complementar 

 Willis Towers Watson Confidential 

Patrimônio Social 
Com base no balancete do Plano Básico de Benefícios III, patrocinado pela Senac/ARRJ, de 31 de 
dezembro de 2019, o Patrimônio Social é de R$ 14.336.680,48. 

De acordo com informações prestadas pela Previndus não há títulos marcados na curva. 

A Willis Towers Watson não efetuou qualquer análise sobre a qualidade dos ativos que compõem o 
Patrimônio Social do Plano de Benefícios ora avaliado tendo se baseado na informação fornecida 
pela Previndus. 

 

  

Previndus - Associação de Previdência Complementar 9 
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Patrimônio de Cobertura do Plano, 
Provisões e Fundos 
Com base nos dados cadastrais, utilizando as hipóteses e os métodos anteriormente mencionados, 
certificamos que a composição do Patrimônio de Cobertura do Plano, das Provisões e dos Fundos 
em 31 de dezembro de 2019 é a seguinte:  

                      (R$) 
2.3 Patrimônio Social           14.336.680,48 
2.3.1 Patrimônio de Cobertura do Plano       13.532.046,88 
2.3.1.1 Provisões Matemáticas         13.261.717,12 
2.3.1.1.01 Benefícios Concedidos         1.952.245,50 
2.3.1.1.01.01 Contribuição Definida         1.952.245,50 
2.3.1.1.01.01.01 Saldo de Conta dos Assistidos       1.952.245,50 
2.3.1.1.01.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização     0,00 
2.3.1.1.01.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos     0,00 
2.3.1.1.01.02.02 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos     0,00 
2.3.1.1.02 Benefícios a Conceder         11.309.471,62 
2.3.1.1.02.01 Contribuição Definida         10.906.662,62 
2.3.1.1.02.01.01 Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es) / Instituidor(es)     5.048.596,12 
2.3.1.1.02.01.02 Saldo de Contas - Parcela Participantes     5.858.066,50 
2.3.1.1.02.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Programado   0,00 
2.3.1.1.02.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados     0,00 
2.3.1.1.02.02.02 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores     0,00 
2.3.1.1.02.02.03 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes     0,00 
2.3.1.1.02.03 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não Programado 402.809,00 
2.3.1.1.02.03.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados     616.534,00 
2.3.1.1.02.03.02 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores     (213.725,00) 
2.3.1.1.02.03.03 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes     0,00 
2.3.1.1.03 (-) Provisões Matemáticas a Constituir       0,00 
2.3.1.2 Equilíbrio Técnico           270.329,76 
2.3.1.2.01 Resultados Realizados         270.329,76 
2.3.1.2.01.01 Superavit Técnico Acumulado       270.329,76 
2.3.1.2.01.01.01 Reserva de Contingência       59.696,29 
2.3.1.2.01.01.02 Reserva Especial para Revisão de Plano     210.633,47 
2.3.1.2.01.02 (-) Deficit Técnico Acumulado       0,00 
2.3.1.2.02 Resultados a Realizar         0,00 
2.3.2 Fundos               804.633,60 
2.3.2.1 Fundos Previdenciais         279.440,47 
2.3.2.1.01 Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar     103.062,45 
2.3.2.1.02 Revisão de Plano           176.378,02 
2.3.2.2 Fundos Administrativos         525.193,13 
2.3.2.2.01 Plano de Gestão Administrativa       525.193,13 
2.3.2.2.02 Participação no Fundo Administrativo PGA       0,00 
2.3.2.3 Fundos dos Investimentos         0,00 
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Duração do Passivo do Plano de Benefícios 

A duração do passivo é de 4,82 anos (58 meses) e foi apurada com base nos resultados desta 
avaliação atuarial adotando a metodologia definida pela Previc na Instrução nº 10, de 30/11/2018, 
após preenchimento, pela entidade, dos fluxos de pagamentos de benefícios do plano, líquidos de 
contribuições referentes a assistidos incidentes sobre esses benefícios, no Sistema Venturo no site 
da Previc. 

Reserva de Contingência 

De acordo com o Art. 15º da Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, o resultado superavitário deve 
ser destinado à constituição de reserva de contingência, até o limite de 25% das provisões 
matemáticas ou até o limite calculado pela seguinte fórmula, o que for menor: 

■ Limite da Reserva de Contingência = [10% + (1% x duração do passivo do plano)] x Provisão Matemática 

Com a aplicação do descrito acima, o limite da reserva de contingência monta em R$ 59.696,29. 

Uma vez que o superavit apurado do plano é superior ao limite de 14,82%, calculado pela fórmula 
acima, foi alocado na reserva de contingência o equivalente a R$ 59.696,29 e a parcela 
remanescente de R$ 210.633,47 foi registrada em reserva especial. 

Ressaltamos que Provisões Matemáticas são as provisões cujo valor ou nível seja previamente 
estabelecido e cujo custeio seja determinado atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e 
manutenção, deduzidas das respectivas provisões matemáticas a constituir. 

Ajuste de Precificação 

Conforme disposto na Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, o valor do ajuste de precificação, 
positivo ou negativo, será acrescido ou deduzido, respectivamente, para fins de equacionamento do 
deficit e distribuição de superavit. 

O valor do Ajuste de Precificação corresponde à diferença entre o valor dos títulos públicos federais 
atrelados a índice de preços classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, calculado 
considerando a taxa de juros real anual utilizada na respectiva avaliação atuarial e o valor contábil 
desses títulos. 

Para os Planos Básicos de Benefícios III, uma vez que não há títulos públicos federais atrelados a 
índice de preços classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, não é aplicável o 
Ajuste de Precificação definido na CNPC nº 30/2018. 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 11 
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Regras de constituição e reversão dos fundos previdenciais  

Fundo de Reversão de Sobras de Contribuições da Patrocinadora 

Em reunião ocorrida em 17/08/2016, foi proposta pela Diretoria a renomeação do Fundo de Perdas e 
Ganhos para Fundo de Reversão de Sobras de Contribuições da Patrocinadora, a qual foi realizada 
após concordância da Willis Towers Watson, do Jurídico da Previndus e da ciência do Conselho 
Deliberativo. 

O Fundo de Reversão de Sobras de Contribuições da Patrocinadora é constituído com valores 
acumulados exclusivamente da subconta de Patrocinadora que não forem incluídos no saldo de conta 
aplicável por ocasião da concessão do Benefício, de Instituto de Resgate ou Portabilidade, que 
podem ocorrer, conforme os itens do Regulamento Básico, nas situações descriminadas a seguir: 

■ Nos casos de falecimento ou invalidez de participantes em gozo de licença – itens 4.2 e 4.3; 

■ Na existência de Beneficiários nos casos de falecimento em atividade – item 10.6.3; 

■ Nos casos de morte durante o diferimento do Benefício Proporcional Diferido e não existindo 
Beneficiários – item 11.1.5.1; 

■ Na concessão do Instituto da Portabilidade – item 11.2.6; e 

■ Na concessão do Instituto do Resgate – item 11.3.2 

Os recursos podem ser usados exclusivamente pela patrocinadora. A critério da patrocinadora, os 
valores alocados poderão ser utilizados para amortizar o saldo devedor, abater contribuições ou 
abater as parcelas mensais do contrato de dívida. 

Em 31/12/2019 esse Fundo corresponde a R$ 103.062,45. 

Fundo de Revisão de Plano  

Corresponde ao Fundo Previdencial constituído com recursos da parcela do superavit superior à 
Reserva de Contingência do Plano no exercício em que se registra a constituição de Reserva 
Especial pelo 3º ano consecutivo, conforme disciplinado pela Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018. 

De acordo com a CNPC nº 30, de 10/10/2018, este Fundo deve ser monitorado pelo administrador do 
plano até o esgotamento dos recursos a serem distribuídos/utilizados. Caso a Reserva de 
Contingência reduza abaixo do nível estimado no momento da destinação, o Fundo para Revisão de 
Plano, criado no encerramento do exercício, deve ser revertido no montante necessário para 
recompor o referido patamar. 
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Em 31/12/2019 o plano tem o Fundo de Revisão de Plano criado com base na Avaliação Atuarial de 
31/12/2018, com saldo equivalente a R$ 176.378,02. 

Rentabilidade do Plano 

O retorno dos investimentos de 2019 informado pela Previndus para o Plano de Benefícios III 
equivale a 11,24%. Esse percentual líquido da inflação anual de 4,4816% (variação do INPC no ano 
de 2019) resulta em uma rentabilidade de 6,47%, que é superior à hipótese da taxa real anual de 
juros de 4,17% a.a. utilizada na avaliação atuarial de 2018. Por ser uma premissa de longo prazo, o 
monitoramento dessa hipótese continuará sendo feito anualmente na forma estabelecida na 
legislação vigente. 

A rentabilidade do Plano demonstrada é referente apenas à parcela de benefício definido do plano. 

Variação das Provisões Matemáticas  

O quadro a seguir apresenta um resumo do passivo atuarial encerrado em 31/12/2019 comparado 
com o passivo atuarial encerrado em 31/12/2018 atualizado para 31/12/2019: 

 Valores em R$ de 31/12/2019 Variação     
em % Exercício Encerrado Exercício Anterior 

Atualizado 
Passivo Atuarial  13.261.717,12   13.297.908,12  -0,27% 
Benefícios Concedidos  1.952.245,50   1.952.245,50  0,00% 
Contribuição Definida  1.952.245,50   1.952.245,50  0,00% 
Benefício Definido  -     -    0,00% 
Benefícios a Conceder  11.309.471,62   11.345.662,62  -0,32% 
Contribuição Definida  10.906.662,62   10.906.662,62  0,00% 
Benefício Definido  402.809,00   439.000,00  -8,24% 

Comparando o Passivo Atuarial reavaliado no exercício encerrado no valor de R$ 13.261.717,12 com 
o passivo atuarial encerrado em 31/12/2018 atualizado, a variação encontrada é de -0,27%. 

Convém ressaltar que 3,04% (R$ 402.809,00) do Passivo Atuarial de R$ 13.261.717,12 é 
determinado atuarialmente com base nas hipóteses e métodos anteriormente indicados, pois 
corresponde à parcela de benefício definido das Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder 
relativa aos benefícios de risco. Os 96,96% restantes (R$ 12.858.908,12) são provenientes dos 
saldos de conta formados pelas contribuições dos participantes e das patrocinadoras acrescidas do 
retorno dos investimentos, cujas informações são de inteira responsabilidade da Previndus. 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 13 
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Apesar da redução da taxa de juros, a redução da taxa de crescimento real dos salários e as 
alterações no perfil da massa de participantes justificam a redução nas Provisões Matemáticas de 
benefícios a conceder de benefício definido  

Tendo em vista a natureza desse plano, as hipóteses adotadas, a movimentação da massa de 
participantes e os saldos de conta informados pela Previndus, consideramos aceitáveis as variações 
ocorridas para as parcelas de benefícios definidos. 

Principais riscos atuariais 

Os riscos atuariais são monitorados através de estudos regulares de aderência de hipóteses, 
conforme legislação vigente, e podem ser mitigados através da adequação das hipóteses aos 
resultados desses estudos. As hipóteses que causam maior impacto são: taxa real anual de juros, 
tábua de mortalidade geral, crescimento real de salários e rotatividade. 

Variação do resultado 

O superavit aumentou de R$ 154.005,50 em 31/12/2018 para R$ 270.329,76 em 31/12/2019. 

Natureza do resultado 

A manutenção do resultado superavitário tem como principal motivo a rentabilidade da parcela de 
benefício definido do patrimônio do plano. 
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Plano de Custeio 
Patrocinadoras 

De acordo com a Lei Complementar nº 109/2001 e o regulamento do plano, a patrocinadora deverá 
efetuar, a partir de 01/04/2020: 

■ Contribuições mensais normais equivalentes a 0,10% da folha de salários de participantes, do 
plano, correspondentes ao custo normal:  

 Custo do Ano (%) 
Aposentadoria por Invalidez 0,04% 
Pensão por Morte 0,06% 
Total 0,10% 

Adicionalmente, a patrocinadora deverá efetuar as contribuições definidas no regulamento estimadas 
em 3,34% da folha de salários. 

A contribuição para custeio das despesas administrativas está sendo aportada diretamente pela 
Patrocinadora em um Fundo específico da Entidade. Com base no planejamento orçamentário da 
entidade para 2020, o valor de contribuição administrativa pago pelas patrocinadoras será de 
R$ 391.599,79. 

Participantes 

As contribuições dos participantes deverão ser praticadas conforme previsto no Regulamento do 
plano, que foram estimadas em 2019 em 4,13% da folha de salários de participação. 

Autopatrocinados  

Os autopatrocinados deverão efetuar as contribuições básica e adicional em seu nome e da 
patrocinadora, além da contribuição referente à despesa administrativa. 

Benefícios Proporcionais Diferidos 

Os participantes que optaram pelo Benefício Proporcional Diferido devem arcar com as despesas 
administrativas do plano. 

Tendo em vista a natureza do plano e a vinculação, nesse tipo de plano, da contribuição patronal com 
os fatos efetivamente ocorridos tais como salários realmente pagos, contribuição realizada pelo 
participante e índice de adesão ao plano, as taxas de contribuição definida apresentadas neste 
parecer são estimativas, podendo, portanto, deixar de coincidir com as taxas efetivamente praticadas. 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 15 
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Fonte dos Recursos  

A seguir temos os valores estimados das contribuições a serem realizadas para o plano de benefícios 
pelos participantes, assistidos e patrocinadores em reais e em percentual da folha de participação. 

 Participantes Assistidos Patrocinador 

 Em R$ Em % da 
folha Em R$ Em % da 

folha Em R$ Em % da 
folha 

Total de Contribuições 
Previdenciárias 1.236.855,79 3,75%   1.135.932,38 3,44% 

 Normais 1.236.855,79 3,75%   1.135.932,38 3,44% 
 Extraordinárias       
Utilização de Fundos       
 Exigência Regulamentar       
 Destinação de Reserva       
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Conclusão 
Face ao exposto, na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial anual regular do 
Plano Básico de Benefícios III da Previndus, patrocinado pelo Senac/ARRJ, informamos que o plano 
está solvente, tendo suas obrigações integralmente cobertas pelo Patrimônio de Cobertura do Plano. 

As provisões matemáticas apresentadas neste parecer são estimativas e baseadas em premissas 
sobre eventos futuros. Determinadas regras do plano, julgadas imateriais do ponto de vista atuarial, 
não são avaliadas. Outras regras são calculadas por aproximação na avaliação atuarial para 
apuração dos compromissos do plano. A Willis Towers Watson adota aproximações em seus cálculos 
que, de acordo com sua avaliação, não resultam em diferença expressiva em relação aos resultados 
que seriam obtidos usando cálculos mais detalhados ou dados mais precisos. 

As premissas atuariais adotadas foram determinadas através de estudos de aderência elaborados 
conforme a legislação vigente. 

Futuras avaliações atuariais podem apresentar resultados diferentes dos registrados neste parecer 
devido a diversos fatores, dentre eles destacamos: experiência do plano diferente da prevista nas 
premissas econômicas ou demográficas; alteração nas premissas econômicas ou demográficas; 
mudança nas regras do plano e/ou na legislação; e eventos significativos ocorridos na patrocinadora, 
tais como reestruturações, aquisições e alienações. 

Os resultados apresentados neste parecer estão diretamente vinculados à precisão e integridade dos 
dados e informações de responsabilidade da entidade e sua patrocinadora. 

Este parecer atuarial foi elaborado para a Previndus com o propósito de apresentar os resultados da 
avaliação atuarial em 31/12/2019. Este documento não se destina ou deve ser utilizado para outros 
fins. Qualquer outro destinatário será considerado como tendo concordado que a Willis Towers 
Watson tem responsabilidade apenas com a Previndus em relação a todas as questões relativas a 
este documento, e se basear neste documento não resultará na criação de qualquer direito ou 
responsabilidade pela Willis Towers Watson para tal destinatário.  

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2020. 

 

Sátyro Florentino Teixeira Neto  Joana Freguglia Machado Carneiro 
MIBA nº 1.158  MIBA nº 2.573 
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do Plano Básico de Benefícios II - 

SESC-ARRJ  

referente ao exercício de 2019

Fevereiro, 2020
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Introdução 
Este parecer atuarial tem por objetivo apresentar os resultados da avaliação atuarial completa de 
encerramento do exercício do Plano Básico de Benefícios II da Previndus – Associação de 
Previdência Complementar, referente à patrocinadora Sesc/ARRJ, em atendimento à legislação 
vigente. 

Para fins desta avaliação atuarial foi adotado como data do cadastro 30/06/2019 e como data da 
avaliação 31/12/2019. 

Qualidade da Base Cadastral 

Após a análise detalhada dos dados e correções feitas pela entidade, foi verificado que os dados 
estavam suficientemente completos, não havendo necessidade de qualquer ajuste para realização da 
avaliação atuarial. 

A responsabilidade sobre a veracidade e completitude das informações prestadas é inteiramente das 
patrocinadoras, do administrador do plano e de seus respectivos representantes legais, não cabendo 
ao atuário qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas. 

Patrocinadores e Instituidores 

CNPJ Razão Social 
03.621.867/0001-52 Serviço Social do Comércio – Sesc Administração Regional do 

Rio de Janeiro 

A patrocinadora Sesc/ARRJ - Serviço Social do Comércio – Sesc Administração Regional do Estado 
do Rio de Janeiro fechou o plano para adesão a novos funcionários desde 16/01/2000. 

A avaliação atuarial à qual se refere este parecer reflete o regulamento vigente aprovado pelo Ofício 
nº 565/CGAT/DITEC/PREVIC, de 10/02/2014.  
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Estatísticas 
As estatísticas a seguir estão posicionadas na data base do cadastro. 

Participantes ativos1 

        
Quantidade de Participantes   
−       Ativos 1 
−       Autopatrocinados 0 
−       Benefício Proporcional Diferido 0 
Idade Média (em anos) 58,8 
Tempo Médio de Serviço (em anos) 30,1 
Tempo Médio de Contribuição (em anos) 22,4 
Tempo Médio para Aposentadoria (em anos) 0,0 

 

Assistidos  

  Em 30/06/2019  

  Quantidade de 
Participantes 

Idade Média  
(em anos) 

Valor Médio do 
Benefício (R$) 

Aposentadoria Normal 187 75,8 4.115 
Aposentadoria por Invalidez 14 63,6 1.023 
Pensionistas (grupos familiares) 33 74,3 2.835 

 

 

 

 
 

 
1 Quantidade de BPDs inclui em aguardo e presumidos. Demais informações não contemplam BPDs. 
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Hipóteses e Métodos Atuariais 
O conjunto de hipóteses e métodos atuariais adotados nos cálculos atuariais resultou de um processo 
de interação entre a Willis Towers Watson e a Previndus e conta com o aval das patrocinadoras do 
Plano Básico de Benefícios II conforme determina a redação da Resolução CNPC nº 30, de 
10/10/2018, e da Instrução nº 10, de 30/11/2018. 

Para a apuração das provisões matemáticas e dos custos foram utilizadas as seguintes hipóteses e 
métodos atuariais: 

  2019 2018 
Taxa Real Anual de Juros 5,57% 5,14% 
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do 
Tempo dos Benefícios da Entidade 98,0% 98,0% 

Tábua de Mortalidade Geral AT-1983 1 AT-1983 1 
Tábua de Mortalidade de Inválidos IAPC IAPC 
Indexador do Plano (Reajuste dos Benefícios) INPC INPC 

Hipótese de Entrada em Aposentadoria 100% na primeira 
elegibilidade 

100% na primeira 
elegibilidade 

Hipótese sobre Composição de Família de Pensionistas      

• Participantes Ativos 
95% casados; mulher 4 
anos mais nova que o 

homem 

95% casados; mulher 4 
anos mais nova que o 

homem 

O cálculo das provisões matemáticas dos benefícios concedidos de aposentadoria e invalidez segue 
como metodologia para a determinação do beneficiário principal, para fins de continuação do 
benefício em caso de falecimento, os dados informados pela Previndus referentes ao beneficiário 
vitalício mais jovem.  

Para os pensionistas é utilizada a composição familiar informada pela Previndus, correspondente ao 
beneficiário vitalício mais jovem, o beneficiário temporário mais jovem e o número total de 
beneficiários elegíveis à pensão. 

A seguir descrevemos algumas razões para a seleção das principais hipóteses. 

Taxa real anual de juros 

A taxa real anual de juros, utilizada para trazer a valor presente os pagamentos dos benefícios 
definidos, conforme determinam a Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, a Instrução n° 10 de 
30/11/2018 e a Portaria Previc no 300/2019, deve ser justificada pela entidade fechada de previdência 
complementar com base em estudos técnicos que comprovem a convergência das hipóteses de 
rentabilidade dos investimentos ao plano de custeio e ao fluxo futuro de receitas de contribuições e 
de pagamento de benefícios. 

 
1 Tábua específica por sexo. 
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A Willis Towers Watson foi contratada pela Previndus para desenvolver tal estudo utilizando os fluxos 
de benefícios e contribuições do plano resultantes da última avaliação atuarial regular, elaborados 
com as respectivas hipóteses atuariais recomendadas por estudos de aderência e segundo as regras 
do plano de benefícios estabelecidas no regulamento vigente aprovado. 

Quando apurada a TIR dos passivos, foi obtido, com nível de confiança de 50%, suporte para a 
adoção da taxa real de juros de 5,57% para o Plano Básico de Benefícios II da Previndus, referente à 
patrocinadora do Sesc/ARRJ. Essa taxa está dentro do intervalo indicado pela Portaria Previc 
nº 300/2019 para esse plano (limite inferior: 4,10% a.a. e limite superior: 6,26%). 

Sendo assim, a Previndus e a patrocinadora Sesc/ARRJ do Plano Básico de Benefícios II optaram 
por utilizar a taxa real anual de juros de 5,57% a.a. na avaliação atuarial de 2019. 

Esse estudo foi aprovado pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Deliberativo da Previndus e 
acompanhado de parecer emitido pelo Conselho Fiscal da Previndus. 

Projeção do crescimento real de salário 

A taxa de projeção crescimento real de salário deve ser baseada na política de recursos humanos de 
longo prazo dos patrocinadores do plano de benefícios de modo a refletir o aumento real médio de 
salário que as empresas estimam que um empregado tenha ao longo de toda a sua carreira.  

A Willis Towers Watson, responsável pela avaliação atuarial do Plano Básico de Benefícios II, 
realizou em novembro de 2019, estudo de aderência da hipótese de projeção do crescimento real de 
salários para atender aos dispositivos previstos nas bases técnicas da Resolução CNPC nº 30, de 
10/10/2018 e na Instrução n° 10 de 30/11/2018 

A hipótese de projeção do crescimento real de salário adotada em 2019 reflete o resultado desse 
estudo. 

Fator de determinação do valor real ao longo do tempo 

Fator aplicado sobre os salários e benefícios, a fim de determinar um valor médio e constante, em 
termos reais, durante o período de um ano. Isso significa que nas projeções de longo prazo, haverá 
uma perda do poder aquisitivo dos salários e benefícios. 

Esse fator é calculado em função do nível de inflação estimado no longo prazo e do número de 
reajustes, dos salários e benefícios, que ocorrerá durante o período de 12 meses. 

A projeção de inflação definida pelo Comitê de Investimentos local da Willis Towers Watson em 2019 
para a inflação oficial, medida pelo IPCA, considerou um horizonte de tempo de 10 anos e é de 
3,80% a.a., indicando a adoção da hipótese do fator de determinação do valor real ao longo do tempo 
de 98%. 

O Comitê de Investimentos local da Willis Towers Watson utiliza o IPCA por ser o índice oficial do 
país, mais amplamente discutido e projetado. 
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Essa hipótese será revista anualmente com base na estimativa de inflação de longo prazo do Comitê 
de Investimentos local da Willis Towers Watson. 

Hipóteses Biométricas e Demográficas 

As tábuas biométricas e demográficas são instrumentos que permitem medir as probabilidades de 
ocorrência de eventos, como morte, invalidez e desligamento de uma população em função da idade 
e do sexo. 

Essas tábuas são selecionadas dentre um conjunto de tábuas geralmente aceitas no Brasil para a 
avaliação dos compromissos com benefícios de longo prazo.  

A escolha da tábua de mortalidade que melhor se ajuste ao perfil dos participantes dos planos de 
benefícios tem sido um assunto amplamente discutido nos últimos anos pelas empresas. Atualmente 
não existem tábuas brasileiras que representem a mortalidade de participantes dos fundos de pensão 
no Brasil. 

As hipóteses biométricas e demográficas utilizadas nesta avaliação são as indicadas no estudo de 
aderência de hipóteses atuariais realizado no exercício de 2019 pela Willis Towers Watson. 

Regime Financeiro e Métodos Atuariais  

Benefício Regime Método de Financiamento 
Auxílio Natalidade Repartição Simples - 
Pecúlio por Invalidez Capitalização Idade de Entrada 
Pecúlio por Morte Capitalização Idade de Entrada 
Suplementação de Aposentadoria Especial Capitalização Idade de Entrada 
Suplementação de Aposentadoria por Idade Capitalização Idade de Entrada 
Suplementação de Aposentadoria por Invalidez Capitalização Idade de Entrada 
Suplementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço  Capitalização Idade de Entrada 
Suplementação de Pensão por Morte Capitalização Idade de Entrada 
Suplementação de Auxílio-Doença Repartição Simples - 

Comentários sobre métodos atuariais 

As taxas de custeio apuradas pelo método indicado se manterão constantes, salvo se a experiência 
real divergir das hipóteses adotadas. 

Cabe ressaltar que, sendo as contribuições calculadas com base no Salário Aplicável e Remuneração 
Base (definidos no Regulamento do Plano), elas poderão aumentar nominalmente na medida em que 
os salários e outros componentes da remuneração sofram reajustes. 

Os métodos de financiamento são adequados à natureza do plano e atendem ao limite mínimo 
estabelecido na Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018. 
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Patrimônio Social 
Com base no balancete da Previndus de 31 de dezembro de 2019, o Patrimônio Social do Plano 
Básico de Benefícios II, patrocinado pelo Sesc/ARRJ, é de R$ 87.298.631,77.  

De acordo com informações prestadas pela Previndus para a manutenção de títulos mantidos até o 
vencimento (marcados na curva), o Plano de Benefícios II possui estudos que evidenciam a 
capacidade de atendimento das necessidades de liquidez em função dos direitos dos participantes, 
das obrigações do plano e do perfil do exigível atuarial do plano de benefícios conforme determina  a 
Resolução CNPC nº 29, de 13/04/2018.  

A Willis Towers Watson não efetuou qualquer análise sobre a qualidade dos ativos que compõem o 
Patrimônio Social do Plano de Benefícios ora avaliado tendo se baseado na informação fornecida 
pela Previndus. 
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Patrimônio de Cobertura do Plano, 
Provisões e Fundos 
Com base nos dados cadastrais, utilizando as hipóteses e os métodos anteriormente mencionados, 
certificamos que a composição do Patrimônio de Cobertura do Plano, das Provisões e dos Fundos 
em 31 de dezembro de 2019 é a seguinte:  

                      (R$) 
2.3 Patrimônio Social           87.298.631,77 
2.3.1 Patrimônio de Cobertura do Plano       86.289.984,28 
2.3.1.1 Provisões Matemáticas         93.477.664,00 
2.3.1.1.01 Benefícios Concedidos         93.438.975,00 
2.3.1.1.01.01 Contribuição Definida         0,00 
2.3.1.1.01.01.01 Saldo de Conta dos Assistidos       0,00 
2.3.1.1.01.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização     93.438.975,00 
2.3.1.1.01.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos     81.161.551,00 
2.3.1.1.01.02.02 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos     12.277.424,00 

2.3.1.1.02 Benefícios a Conceder         38.689,00 
2.3.1.1.02.01 Contribuição Definida         0,00 
2.3.1.1.02.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Programado   38.325,00 
2.3.1.1.02.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados     38.325,00 
2.3.1.1.02.02.02 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores     0,00 
2.3.1.1.02.02.03 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes     0,00 
2.3.1.1.02.03 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não Programado 364,00 
2.3.1.1.02.03.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados     364,00 
2.3.1.1.02.03.02 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores     0,00 
2.3.1.1.02.03.03 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes     0,00 
2.3.1.1.02.04 Benefício Definido Estruturado em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura 0,00 
2.3.1.1.02.05 Benefício Definido Estruturado em Regime de Repartição Simples     0,00 
2.3.1.1.03 (-) Provisões Matemáticas a Constituir       0,00 
2.3.1.1.03.01 (-) Serviço Passado         0,00 
2.3.1.1.03.02 (-) Déficit Equacionado         0,00 
2.3.1.1.03.03 (+/-) Por Ajustes das Contribuições Extraordinárias     0,00 
2.3.1.2 Equilíbrio Técnico           (7.187.679,72) 
2.3.1.2.01 Resultados Realizados         (7.187.679,72) 
2.3.1.2.01.01 Superávit Técnico Acumulado       0,00 
2.3.1.2.01.02 (-) Déficit Técnico Acumulado       (7.187.679,72) 
2.3.1.2.02 Resultados a Realizar         0,00 
2.3.2 Fundos               1.008.647,49 
2.3.2.1 Fundos Previdenciais         190.185,37 
2.3.2.1.01 Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar     0,00 
2.3.2.1.02 Revisão de Plano           0,00 
2.3.2.1.03 Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial       190.185,37 
2.3.2.2 Fundos Administrativos         818.462,12 
2.3.2.2.01 Plano de Gestão Administrativa       818.462,12 
2.3.2.2.02 Participação no Fundo Administrativo PGA       0,00 
2.3.2.3 Fundos dos Investimentos         0,00 
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Regras de constituição e reversão dos fundos previdenciais  

O Fundo de Cancelados foi instituído em dezembro/2007 para provisionamento dos valores 
atualizados destinados ao pagamento das Reservas de Poupança ainda não resgatadas, dos 
participantes cancelados do Plano. Assim, tais valores são registrados separadamente do restante do 
patrimônio do plano de benefícios, a fim de não gerar oscilações no equilíbrio do plano, por ocasião 
de pagamentos.  

Em maio/2008 foi instituído o Fundo de Desligados, para provisionamento dos valores atualizados 
destinados ao pagamento das Reservas de Poupança, ainda não resgatadas, dos participantes 
desligados do Plano. Assim, tais valores serão registrados separadamente do restante do patrimônio 
do plano de benefícios, a fim de não gerar oscilações no equilíbrio do plano, por ocasião dos 
pagamentos de resgates. 

De acordo com a determinação da Previndus – Associação de Previdência Complementar os fundos 
de Cancelados e Desligados foram unificados contabilmente em 31/12/2011 e estão alocados na 
conta “Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial”.  

Duração do Passivo do Plano de Benefícios 

A duração do passivo é de 7,26 anos (87 meses) e foi apurada com base nos resultados desta 
avaliação atuarial adotando a metodologia definida pela Previc na Instrução nº 10, de 30/11/2018, 
após preenchimento pela entidade dos fluxos de pagamentos de benefícios do plano, líquidos de 
contribuições incidentes sobre esses benefícios na planilha de Duração do Passivo e Ajuste de 
Precificação - DPAP disponível no Sistema Venturo no site da Previc. 

Limite de Equacionamento de Deficit 

De acordo com o Art. 29 da Resolução CNPC nº 30/2018 deverá ser elaborado e aprovado um plano 
de equacionamento do deficit até o final do exercício subsequente, se o deficit for superior ao limite 
calculado pela seguinte fórmula: 

■ Limite de Deficit Técnico Acumulado = 1% x (duração do passivo do plano – 4) x Provisões Matemáticas 

Duração Limite pela Fórmula Provisões 
Matemáticas Limite do Deficit 

7,26 1% x (7,26 - 4) = 3,26% 93.477.664,00 3.047.371,85 

Ressaltamos que Provisões Matemáticas são as provisões cujo valor ou nível seja previamente 
estabelecido e cujo custeio seja determinado atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e 
manutenção, deduzidas as respectivas provisões matemáticas a constituir. 

Ajuste de Precificação 

Conforme disposto na Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, o valor do ajuste de precificação, 
positivo ou negativo, será acrescido ou deduzido, respectivamente, para fins de equacionamento do 
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deficit. E no caso de distribuição de superavit, o valor do ajuste de precificação, quando negativo, 
será deduzido do valor a ser distribuído. 

O valor do Ajuste de Precificação corresponde à diferença entre o valor dos títulos públicos federais 
atrelados a índice de preços classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, calculado 
considerando a taxa de juros real anual utilizada na respectiva avaliação atuarial e o valor contábil 
desses títulos. 

Dessa forma, apresentamos abaixo a apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado considerando o Ajuste 
de Precificação calculado e informado pela Previndus para o Plano Básico de Benefícios II, 
patrocinado pelo Sesc/ARRJ: 

Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado Valores em R$ 
 a) Resultado Realizado                                     (7.187.679,72) 
   a.1) Superavit Técnico Acumulado                                                      -    
   a.1) Deficit Técnico Acumulado                                     (7.187.679,72) 
 b) Ajuste de Precificação                                         118.314,21  
 c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a + b)                                     (7.069.365,51) 

Uma vez que o Equilíbrio Técnico Ajustado ultrapassou o limite de deficit demonstrado acima, a 
Previndus deverá apresentar um plano de equacionamento que contemple, ao menos, o valor de 
R$ 4.021.993,66, que corresponde ao resultado deficitário acumulado excedente ao limite. 

Rentabilidade do Plano 

O retorno dos investimentos de 2019 informado pela Previndus equivale a 9,49%. Esse percentual 
líquido da inflação anual de 4,4816% (variação do INPC no ano de 2019) resulta em uma 
rentabilidade de 4,79%, que é inferior à hipótese da taxa real anual de juros de 5,14% a.a. utilizada 
na avaliação atuarial de 2018. Por ser uma premissa de longo prazo, a divergência observada não 
justifica qualquer inferência sobre o ocorrido, entretanto, o monitoramento dessa hipótese está sendo 
feito anualmente na forma estabelecida na legislação vigente. 

Variação das Provisões Matemáticas  

O quadro a seguir apresenta um resumo do passivo atuarial encerrado em 31/12/2019 comparado 
com o passivo atuarial encerrado em 31/12/2018 atualizado para 31/12/2019.  

      Valores em R$ de 31/12/2019 
Variação em % 

      Exercício Encerrado Exercício Anterior Atualizado 
Passivo Atuarial         93.477.664,00  96.810.540,52 -3,44% 
Benefícios Concedidos         93.438.975,00  96.810.540,52 -3,44% 
   Contribuição Definida                           -                            -    0,00% 
   Benefício Definido         93.438.975,00  96.810.540,52 -3,44% 
Benefícios a Conceder               38.689,00                          -    0,00% 
   Contribuição Definida                           -                            -    0,00% 
   Benefício Definido               38.689,00                          -    0,00% 
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Comparando o Passivo Atuarial reavaliado no exercício encerrado no valor de R$ 93.477.664,00 com 
o passivo atuarial encerrado em 31/12/2018 atualizado, a variação encontrada é de -3,44%. 

Observa-se que em 2019 foi apurado um passivo de benefícios a conceder que não era esperado 
quando atualizamos a provisão do exercício anterior. Esse passivo é referente a um participante 
ativo. Ele já é elegível ao benefício de aposentadoria e, dessa forma, esperava-se que em 2019 já 
estivesse aposentado com sua reserva alocada em benefícios concedidos. Contudo, ele ainda se 
mantém ativo, e sua reserva registrada nos benefícios a conceder.  

Os compromissos atuariais variaram dentro do esperado, considerando a evolução da massa de 
participantes e as hipóteses selecionadas. 

Demonstramos abaixo a evolução detalhada do passivo de 2018 para 2019: 

Evolução do Passivo Passivo em R$ Impacto R$ Impacto % 
Passivo em 31/12/2018 98.625.558,00    
Passivo Projetado Atuarialmente para 31/12/2019     93.788.397,00      (4.837.161,00) -4,90% 
Pico Inflação em 31/12/2019     96.810.540,52        3.022.143,52  3,22% 
Outros Impactos     93.477.664,00      (3.332.876,52) -3,44% 
Passivo em 31/12/2018     93.477.664,00      (5.147.894,00) -0,33% 

Principais riscos atuariais 

Os riscos atuariais são monitorados através de estudos regulares de aderência de hipóteses, 
conforme legislação vigente, e podem ser mitigados através da adequação das hipóteses aos 
resultados desses estudos. As hipóteses que causam maior impacto são: taxa real anual de juros e 
tábua de mortalidade geral. 

Soluções para Insuficiência de Cobertura  

De acordo com o previsto na Resolução CNPC nº 30/2018, na ocorrência de insuficiência de 
cobertura da Provisão Matemática de Benefícios Concedidos e a Conceder, as patrocinadoras, 
participantes ativos e assistidos deverão custear as parcelas devidas por cada parte. 

Variação do resultado 

O deficit técnico reduziu de R$ 10.282.807,25 em 31/12/2018 para R$ 7.187.679,72 em 31/12/2019. 

Natureza do resultado 

O resultado deficitário do plano reduziu principalmente em função do aumento da taxa de juros. 

Soluções para equacionamento do deficit 

O deficit técnico ocorre em função do uso concomitante do ajuste de precificação e do limite de 
equacionamento de deficit, conforme legislação vigente. Uma vez que o Equilíbrio Técnico Ajustado 
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ultrapassa o limite de deficit permitido na Resolução vigente, a Previndus deve apresentar um plano 
de equacionamento em 2020 que contemple, ao menos, o valor de R$ 4.021.993,66. 
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Plano de Custeio 
Os resultados apresentados nesta avaliação expressam um custo total de 0,10% sobre o total de 
Salários Reais de Contribuição dos Participantes inscritos no Plano de Benefícios e posicionado em 
31/12/2019, conforme demonstrado abaixo: 

 Custo do Ano (%) 
Aposentadoria por Tempo de Serviço 0,00% 
Aposentadoria por Invalidez 0,00% 
Pensão por Morte 0,00% 
Pecúlios 0,00% 
Auxílio-Doença 0,10% 
Total 0,10% 

A patrocinadora Sesc/ARRJ ainda possui um ativo iminente, o qual deve contribuir com os 
percentuais definidos no Plano de Custeio proposto apresentado abaixo, a partir de 01/04/2020: 

 Custo do Ano (%) 
1ª Faixa (Salário de Participação) 1,78% 
2ª Faixa (Sal. – ½ LMSC) 2,35% 
3ª Faixa (Sal. – LMSC) 9,75% 
Contribuição Média de Ativos 1,78% 
Contribuição Patrocinadora 1,78% 
Contribuição Total 3,56% 

O percentual de contribuição normal dos participantes aposentados foi mantido em 13,50% sobre as 
suplementações, enquanto os pensionistas não contribuem para o plano. 

As despesas administrativas serão aportadas diretamente pela patrocinadora para um fundo 
específico da entidade. Com base no planejamento orçamentário da entidade para 2019, o valor 
anual de contribuição administrativa pago pela patrocinadora será de R$ 251.920,88. 

As contribuições contratadas referentes ao serviço passado e deficit equacionado registradas no ativo 
do plano foram quitadas integralmente no exercício de 2019. 

Fonte dos Recursos  

A seguir temos os valores estimados das contribuições a serem realizadas para o plano de benefícios 
pelos participantes, assistidos e patrocinadores em reais e em percentual da folha de participação de 
salários e benefícios. 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 15 
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 Participantes Assistidos Patrocinador 

 Em R$ Em % da 
folha Em R$ Em % da 

folha Em R$ Em % da 
folha 

Total de Contribuições 
Previdenciárias - - 1.391.596,23 13,50% - - 

 Normais - - 1.391.596,23 13,50% - - 
 Extraordinárias - - - - - - 
Utilização de Fundos - - - - - - 
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Conclusão 
Face ao exposto, na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial anual regular do 
Plano Básico de Benefícios II da Previndus – Associação de Previdência Complementar, patrocinado 
pelo Sesc/ARRJ, informamos que o plano está deficitário. 

As provisões matemáticas apresentadas neste parecer são estimativas e baseadas em premissas 
sobre eventos futuros. Determinadas regras do plano, julgadas imateriais do ponto de vista atuarial, 
não são avaliadas. Outras regras são calculadas por aproximação na avaliação atuarial para 
apuração dos compromissos do plano. A Willis Towers Watson adota aproximações em seus cálculos 
que, de acordo com sua avaliação, não resultam em diferença expressiva em relação aos resultados 
que seriam obtidos usando cálculos mais detalhados ou dados mais precisos. 

As premissas atuariais adotadas foram determinadas através de estudos de aderência elaborados 
conforme a legislação vigente. 

Futuras avaliações atuariais podem apresentar resultados diferentes dos registrados neste parecer 
devido a diversos fatores, dentre eles destacamos: experiência do plano diferente da prevista nas 
premissas econômicas ou demográficas; alteração nas premissas econômicas ou demográficas; 
mudança nas regras do plano e/ou na legislação; e eventos significativos ocorridos nas 
patrocinadoras, tais como reestruturações, aquisições e alienações. 

Os resultados apresentados neste parecer estão diretamente vinculados à precisão e integridade dos 
dados e informações de responsabilidade da entidade e suas patrocinadoras. 

Este parecer atuarial foi elaborado para a Previndus com o propósito de apresentar os resultados da 
avaliação atuarial em 31/12/2019. Este documento não se destina ou deve ser utilizado para outros 
fins. Qualquer outro destinatário será considerado como tendo concordado que a Willis Towers 
Watson tem responsabilidade apenas com a Previndus em relação a todas as questões relativas a 
este documento, e se basear neste documento não resultará na criação de qualquer direito ou 
responsabilidade pela Willis Towers Watson para tal destinatário.  

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2020. 

 

Sátyro Florentino Teixeira Neto  Joana Freguglia Machado Carneiro 
MIBA nº 1.158  MIBA nº 2.573 
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do Plano Básico de Benefícios III - 

SESC-ARRJ  

referente ao exercício de 2019

Fevereiro, 2020
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Introdução 
Este parecer atuarial, em atendimento à legislação vigente, tem por objetivo apresentar os resultados 
da avaliação atuarial completa de encerramento do exercício do Plano Básico de Benefícios III da 
Previndus – Associação de Previdência Complementar, patrocinado pelo Sesc/ARRJ. 

Para fins desta avaliação atuarial foi adotado como data do cadastro 30/06/2019 e como data da 
avaliação 31/12/2019. 

Qualidade da Base Cadastral 

Após a análise detalhada dos dados e correções feitas pela Previndus, foi verificado que os dados 
estavam suficientemente completos, não havendo necessidade de qualquer ajuste para realização da 
avaliação atuarial. 

A responsabilidade sobre a veracidade e completitude das informações prestadas é inteiramente da 
patrocinadora, do administrador do plano e de seus respectivos representantes legais, não cabendo 
ao atuário qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas. 

Patrocinadores e Instituidores  

CNPJ Razão Social 
03.621.867/0001-52 Serviço Social do Comércio – Sesc Administração Regional do 

Rio de Janeiro 

A avaliação atuarial, à qual se refere este parecer, reflete o regulamento vigente aprovado pelo Ofício 
nº 488/CGAT/DITEC/PREVIC, de 2/3/2015. 
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Estatísticas 
As estatísticas a seguir estão posicionadas na data base do cadastro. 

Participantes ativos1 

 Em 30/06/2019 
Quantidade  
- Ativos 1.741 
- Autopatrocinados 2 
- Benefício Proporcional Diferido  23 
Idade média (em anos) 40,4 
Tempo médio de serviço (em anos) 5,5 
Tempo médio de contribuição (em anos) 4,4 
Tempo médio para aposentadoria (em anos) 19,6 

 

Assistidos  

 Em 30/06/2019 

Benefício  
Quantidade de 

Benefícios 
Concedidos  

Idade Média dos 
Assistidos (anos)  

Valor Médio do 
Benefício (R$)  

Aposentadoria  14 61,1 1.327 
Aposentadoria por invalidez - - - 
Pensionistas (grupos familiares) 1 72 1.350 

 

 

  

 
1 Quantidade de BPDs inclui em aguardo e presumidos. Demais informações não contemplam BPDs. 
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Hipóteses e Métodos Atuariais 
O conjunto de hipóteses e métodos atuariais adotados nos cálculos atuariais resultou de um processo 
de interação entre a Willis Towers Watson e a Previndus e contam com o aval da patrocinadora do 
Plano Básico de Benefícios III, conforme determina a redação vigente da Resolução CNPC nº 30, de 
10/10/2018, e da Instrução nº 10 de 30/11/2018. 

Para a apuração das provisões matemáticas e dos custos foram utilizadas as seguintes hipóteses e 
métodos atuariais: 

 2019 2018 
Taxa Real Anual de Juros 4,09% 4,32% 

Projeção de Crescimento Real de Salário Ativos: 2,02% 
Autopatrocinados: 0% 

Ativos: 1,84% 
Autopatrocinados: 0% 

Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do 
Tempo dos Salários 100% 100% 

Tábua de Mortalidade Geral AT-19831 AT-1983 
Tábua de Entrada em Invalidez TASA 1927 TASA 1927 

Desligamento Experiência WTW 
Modificada +0,12 

Experiência Previndus 
2010-2012 

A seguir descrevemos algumas razões para a seleção das principais hipóteses. 

Taxa real anual de juros  

A taxa real anual de juros, utilizada para trazer a valor presente os pagamentos dos benefícios 
definidos, conforme determinam a Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, a Instrução n° 10, de 
30/11/2018, e a Portaria Previc no 300/2019, de 12/04/2019, deve ser justificada pela entidade 
fechada de previdência complementar com base em estudos técnicos que comprovem a 
convergência das hipóteses de rentabilidade dos investimentos ao plano de custeio e ao fluxo futuro 
de receitas de contribuições e de pagamento de benefícios. 

A Willis Towers Watson foi contratada pela Previndus para desenvolver tal estudo utilizando os fluxos 
de benefícios e contribuições do plano resultantes da última avaliação atuarial regular, elaborados 
com as respectivas hipóteses atuariais recomendadas por estudos de aderência e segundo as regras 
do plano de benefícios estabelecidas no regulamento vigente aprovado.  

Quando apurada a TIR dos passivos, foi obtido, com nível de confiança de 50%, suporte para a 
adoção da taxa real de juros de 4,09% para o Plano Básico de Benefícios III da Previndus, referente à 

 
1 Tábuas específicas por sexo 
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patrocinadora Sesc/ARRJ. Essa taxa está dentro do intervalo indicado pela Portaria Previc 
no 300/2019 para esse plano (limite inferior: 4,02% a.a. e limite superior: 6,14%). 

Sendo assim, a Previndus e a patrocinadora Sesc/ARRJ do Plano Básico de Benefícios III optaram 
por utilizar a taxa real anual de juros de 4,09% na avaliação atuarial de 2019. 

Esse estudo foi aprovado pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Deliberativo da Previndus e 
acompanhado de parecer emitido pelo Conselho Fiscal da Previndus. 

Projeção do crescimento real de salário 

A taxa de projeção crescimento real de salário deve ser baseada na política de recursos humanos de 
longo prazo dos patrocinadores do plano de benefícios de modo a refletir o aumento real médio de 
salário que as empresas estimam que um empregado tenha ao longo de toda a sua carreira.  

A Willis Towers Watson, responsável pela avaliação atuarial do Plano Básico de Benefícios III da 
Previndus, referente à patrocinadora Sesc/RJ, realizou em novembro/2019, estudo de aderência da 
hipótese de projeção do crescimento real de salários para atender aos dispositivos previstos nas 
bases técnicas da Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, e na Instrução n° 10 de 30/11/2018.  

A hipótese de projeção do crescimento real de salário adotada em 2019 reflete o resultado desse 
estudo. 

Fator de determinação do valor real ao longo do tempo 

Fator aplicado sobre os salários, a fim de determinar um valor médio e constante, em termos reais, 
durante o período de um ano. Isso significa que nas projeções de longo prazo, haverá uma perda do 
poder aquisitivo dos salários. 

Esse fator é calculado em função do nível de inflação estimado no longo prazo e do número de 
reajustes dos salários, que ocorrerá durante o período de 12 meses. 

A adoção de um fator de 100% reflete a opção por se utilizar valores nominais no processo de 
avaliação atuarial, independente da inflação. 

Hipóteses Biométricas e Demográficas 

As tábuas biométricas e demográficas são instrumentos que permitem medir as probabilidades de 
ocorrência de eventos, como morte, invalidez e desligamento de uma população em função da idade 
e do sexo. 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 7 
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Essas tábuas são selecionadas dentre um conjunto de tábuas geralmente aceitas no Brasil para a 
avaliação dos compromissos com benefícios de longo prazo.  

A escolha da tábua de mortalidade que melhor se ajuste ao perfil dos participantes dos planos de 
benefícios tem sido um assunto amplamente discutido nos últimos anos pelas empresas. Atualmente 
não existem tábuas brasileiras que representem a mortalidade de participantes dos fundos de pensão 
no Brasil. 

As hipóteses biométricas e demográficas utilizadas nesta avaliação são as indicadas no estudo de 
aderência de hipóteses atuariais realizado em novembro/2019 pela Willis Towers Watson. 

Regime Financeiro e Métodos Atuariais  

Benefício Regime Método de Financiamento 
Aposentadoria Antecipada Capitalização Capitalização Financeira 
Aposentadoria Normal Capitalização Capitalização Financeira 
Aposentadoria por Invalidez Capitalização Idade de Entrada 
Pensão por Morte (antes da aposentadoria) Capitalização Idade de Entrada 
Pensão por Morte (após a aposentadoria) Capitalização Capitalização Financeira 

Comentários sobre métodos atuariais 

As taxas de custeio referentes aos benefícios de risco do plano serão recalculadas atuarialmente no 
início de cada exercício, variando de acordo com a evolução demográfica da população e o 
patrimônio do plano destinado ao pagamento dos benefícios de risco. 

As taxas de custeio apuradas pelo método indicado se manterão niveladas, salvo se a experiência 
real divergir das hipóteses adotadas. 

Os métodos de financiamento são adequados à natureza do plano e atendem ao limite mínimo 
estabelecido na Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018.
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Patrimônio Social 
Com base no balancete do Plano Básico de Benefícios III, patrocinado pela Sesc/ARRJ, de 31 de 
dezembro de 2019, o Patrimônio Social é de R$ 35.362.066,76. 

De acordo com informações prestadas pela Previndus não há títulos marcados na curva. 

A Willis Towers Watson não efetuou qualquer análise sobre a qualidade dos ativos que compõem o 
Patrimônio Social do Plano de Benefícios ora avaliado tendo se baseado na informação fornecida 
pela Previndus. 
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Patrimônio de Cobertura do Plano, 
Provisões e Fundos 
Com base nos dados cadastrais, utilizando as hipóteses e os métodos anteriormente mencionados, 
certificamos que a composição do Patrimônio de Cobertura do Plano, das Provisões e dos Fundos, 
em 31 de dezembro de 2019, é a seguinte:  

                      (R$) 
2.3 Patrimônio Social           35.362.066,76 
2.3.1 Patrimônio de Cobertura do Plano       34.334.886,63 
2.3.1.1 Provisões Matemáticas         34.097.248,04 
2.3.1.1.01 Benefícios Concedidos         6.626.378,79 
2.3.1.1.01.01 Contribuição Definida         6.626.378,79 
2.3.1.1.01.01.01 Saldo de Conta dos Assistidos       6.626.378,79 
2.3.1.1.01.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização     0,00 
2.3.1.1.01.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos     0,00 
2.3.1.1.01.02.02 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos     0,00 
2.3.1.1.02 Benefícios a Conceder         27.470.869,25 
2.3.1.1.02.01 Contribuição Definida         26.403.311,25 
2.3.1.1.02.01.01 Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es) / Instituidor(es)     12.369.861,04 
2.3.1.1.02.01.02 Saldo de Contas - Parcela Participantes     14.033.450,21 
2.3.1.1.02.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Programado   0,00 
2.3.1.1.02.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados     0,00 
2.3.1.1.02.02.02 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores     0,00 
2.3.1.1.02.02.03 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes     0,00 
2.3.1.1.02.03 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não Programado 1.067.558,00 
2.3.1.1.02.03.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados     1.873.357,00 
2.3.1.1.02.03.02 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores     (805.799,00) 
2.3.1.1.02.03.03 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes     0,00 
2.3.1.1.03 (-) Provisões Matemáticas a Constituir       0,00 
2.3.1.2 Equilíbrio Técnico           237.638,59 
2.3.1.2.01 Resultados Realizados         237.638,59 
2.3.1.2.01.01 Superávit Técnico Acumulado       237.638,59 
2.3.1.2.01.01.01 Reserva de Contingência       152.874,31 
2.3.1.2.01.01.02 Reserva Especial para Revisão de Plano     84.764,28 
2.3.1.2.01.02 (-) Déficit Técnico Acumulado       0,00 
2.3.1.2.02 Resultados a Realizar         0,00 
2.3.2 Fundos               1.027.180,13 
2.3.2.1 Fundos Previdenciais         6.286,13 
2.3.2.1.01 Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar     6.286,13 
2.3.2.1.02 Revisão de Plano           0,00 
2.3.2.2 Fundos Administrativos         1.020.894,00 
2.3.2.2.01 Plano de Gestão Administrativa       1.020.894,00 
2.3.2.2.02 Participação no Fundo Administrativo PGA       0,00 
2.3.2.3 Fundos dos Investimentos         0,00 
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Duração do Passivo do Plano de Benefícios 

A duração do passivo é de 4,32 anos (52 meses), e foi apurada com base nos resultados desta 
avaliação atuarial adotando a metodologia definida pela Previc na Instrução nº 10, de 30/11/2018, 
após preenchimento, pela entidade, dos fluxos de pagamentos de benefícios do plano, líquidos de 
contribuições referentes a assistidos incidentes sobre esses benefícios, no Sistema Venturo no site 
da Previc. 

Reserva de Contingência 

De acordo com o Art. 15º da Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, o resultado superavitário deve 
ser destinado à constituição de reserva de contingência, até o limite de 25% das provisões 
matemáticas ou até o limite calculado pela seguinte fórmula, o que for menor: 

■ Limite da Reserva de Contingência = [10% + (1% x duração do passivo do plano)] x Provisão Matemática 

Com a aplicação do descrito acima, o limite da reserva de contingência monta em R$ 152.874,31. 

Uma vez que o superavit apurado do plano é superior ao limite de 14,32% calculado pela fórmula 
acima, foi alocado na reserva de contingência o equivalente a R$ 152.874,31 e a parcela 
remanescente de R$ 84.764,28 foi registrada em reserva especial. Tendo em vista o registro de 
reserva especial pelo terceiro ano consecutivo, o valor alocado em reserva especial deverá ser 
revertido para o Fundo de Revisão de Plano. 

Ressaltamos que Provisões Matemáticas são as provisões cujo valor ou nível seja previamente 
estabelecido e cujo custeio seja determinado atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e 
manutenção, deduzidas das respectivas provisões matemáticas a constituir. 

Ajuste de Precificação 

Conforme disposto na Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, o valor do ajuste de precificação, 
positivo ou negativo, será deduzido ou acrescido, respectivamente, para fins de equacionamento do 
deficit. E no caso de distribuição de superavit, o valor do ajuste de precificação, quando negativo, 
será deduzido do valor a ser distribuído. 

O valor do Ajuste de Precificação corresponde à diferença entre o valor dos títulos públicos federais 
atrelados a índice de preços classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, calculado 
considerando a taxa de juros real anual utilizada na respectiva avaliação atuarial e o valor contábil 
desses títulos. 

Para os Planos Básicos de Benefícios III, uma vez que não há títulos públicos federais atrelados a 
índice de preços classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, não é aplicável o 
Ajuste de Precificação definido na CNPC nº 30/2018. 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 11 
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Regras de constituição e reversão dos fundos previdenciais  

Fundo de Reversão de Sobras de Contribuições da Patrocinadora 

Em reunião ocorrida em 17/08/2016, foi proposta pela Diretoria a renomeação do Fundo de Perdas e 
Ganhos para Fundo de Reversão de Sobras de Contribuições da Patrocinadora, a qual foi realizada 
após concordância da Willis Towers Watson, do Jurídico da Previndus e da ciência do Conselho 
Deliberativo. 

O Fundo de Reversão de Sobras de Contribuições da Patrocinadora é constituído com valores 
acumulados exclusivamente da subconta de Patrocinadora que não forem incluídos no saldo de conta 
aplicável por ocasião da concessão do Benefício, de Instituto de Resgate ou Portabilidade, que 
podem ocorrer, conforme os itens do Regulamento Básico, nas situações descriminadas a seguir: 

■ Nos casos de falecimento ou invalidez de participantes em gozo de licença – itens 4.2 e 4.3; 

■ Na existência de Beneficiários nos casos de falecimento em atividade – item 10.6.3; 

■ Nos casos de morte durante o diferimento do Benefício Proporcional Diferido e não existindo 
Beneficiários – item 11.1.5.1; 

■ Na concessão do Instituto da Portabilidade – item 11.2.6; e 

■ Na concessão do Instituto do Resgate – item 11.3.2 

Os recursos podem ser usados exclusivamente pela patrocinadora. A critério da patrocinadora, os 
valores alocados poderão ser utilizados para amortizar o saldo devedor, abater contribuições ou 
abater as parcelas mensais do contrato de dívida. 

Em 31/12/2019 esse Fundo corresponde a R$ 6.286,13. 

Fundo Residual de Migração 

Em face do contrato firmado entre a Previndus e a Patrocinadora, as sobras referentes aos 
“Excedentes Integralizados”, serão utilizadas, futuramente, para reduzir os valores das dívidas da 
Patrocinadora. Para que estes valores sejam segregados, eles passaram a constituir o Fundo 
Residual de Migração.  

A critério da patrocinadora, esse fundo poderá ser utilizado para abater contribuições e/ou amortizar o 
saldo devedor do contrato de dívida, uma vez que o contrato de dívida firmado entre a Previndus e a 
Patrocinadora, que corresponde à origem do fundo, permite a utilização com esse fim. 

Em 31/12/2019 não foi registrado valor nesse Fundo. 
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Fundo de Revisão de Plano  

Corresponde ao Fundo Previdencial constituído com recursos da parcela do superavit superior à 
Reserva de Contingência do Plano no exercício em que se registra a constituição de Reserva 
Especial pelo 3º ano consecutivo, conforme disciplinado pela Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018. 

De acordo com a CNPC nº 30, de 10/10/2018, este Fundo deve ser monitorado pelo administrador do 
plano até o esgotamento dos recursos a serem distribuídos/utilizados. Caso a Reserva de 
Contingência reduza abaixo do nível estimado no momento da destinação, o Fundo para Revisão de 
Plano, deve ser revertido no montante necessário para recompor o referido patamar. 

Em 2020 deverá ser destinado ao Fundo de Revisão de Plano o valor da Reserva Especial obtida na 
Avaliação Atuarial de 31/12/2019 no valor de R$ 84.764,28. 

Rentabilidade do Plano 

O retorno dos investimentos de 2019 informado pela Previndus para o Plano de Benefícios III 
equivale a 11,24%. Esse percentual líquido da inflação anual de 4,4816% (variação do INPC no ano 
de 2019) resulta em uma rentabilidade de 6,47%, que é superior à hipótese da taxa real anual de 
juros de 4,32% a.a. utilizada na avaliação atuarial de 2018. Por ser uma premissa de longo prazo, o 
monitoramento dessa hipótese continuará sendo feito anualmente na forma estabelecida na 
legislação vigente. 

A rentabilidade do Plano demonstrada é referente apenas à parcela de benefício definido do plano.  

Variação das Provisões Matemáticas  

O quadro a seguir apresenta um resumo do passivo atuarial encerrado em 31/12/2019 comparado 
com o passivo atuarial encerrado em 31/12/2018 atualizado para 31/12/2019: 

 Valores em R$ de 31/12/2019 Variação     
em % Exercício Encerrado Exercício Anterior 

Atualizado 
Passivo Atuarial       34.097.248,04   33.803.831,04  0,87% 
Benefícios Concedidos         6.626.378,79   6.626.378,79  0,00% 
Contribuição Definida         6.626.378,79   6.626.378,79  0,00% 
Benefício Definido                         -     -    0,00% 
Benefícios a Conceder       27.470.869,25   27.177.452,25  1,08% 
Contribuição Definida       26.403.311,25   26.403.311,25  0,00% 
Benefício Definido         1.067.558,00   774.141,00  37,90% 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 13 

Fevereiro, 2020  

Comparando o Passivo Atuarial reavaliado no exercício encerrado no valor de R$ 34.097.248,04 com 
o passivo atuarial encerrado em 31/12/2018 atualizado, a variação encontrada é de 0,87%. 

Convém ressaltar que 3,13% (R$ 1.067.558,00) do Passivo Atuarial de R$ 34.097.248,04 é 
determinado atuarialmente com base nas hipóteses e métodos anteriormente indicados, pois 
corresponde à parcela de benefício definido das Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder 
relativa aos benefícios de risco. Os 96,87% restantes (R$ 33.029.690,04) são provenientes dos 
saldos de conta formados pelas contribuições dos participantes e das patrocinadoras acrescidas do 
retorno dos investimentos, cujas informações são de inteira responsabilidade da Previndus. 

A redução da taxa de juros e as alterações no perfil da massa de participantes justificam a variação 
nas Provisões Matemáticas de benefícios a conceder de benefício definido.  

Tendo em vista a natureza desse plano, as hipóteses adotadas, a movimentação da massa de 
participantes e os saldos de conta informados pela Previndus, consideramos aceitáveis as variações 
ocorridas para as parcelas de benefícios definidos. 

Principais riscos atuariais 

Os riscos atuariais são monitorados através de estudos regulares de aderência de hipóteses, 
conforme legislação vigente, e podem ser mitigados através da adequação das hipóteses aos 
resultados desses estudos. As hipóteses que causam maior impacto são: taxa real anual de juros, 
tábua de mortalidade geral, crescimento real de salários e rotatividade. 

Variação do resultado 

O superavit reduziu de R$ 374.324,20 em 31/12/2018 para R$ 237.638,59 em 31/12/2019. 

Natureza do resultado 

A redução do superavit se deu pincipalmente pela movimentação cadastral e alteração das hipóteses, 
contudo houve a manutenção do resultado superavitário que tem como principal motivo a 
rentabilidade da parcela de benefício definido do patrimônio do plano. 
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Plano de Custeio 
Patrocinadoras 

De acordo com a Lei Complementar nº 109/2001 e o regulamento do plano, a patrocinadora deverá 
efetuar, a partir de 01/04/2020: 

■ Contribuições mensais normais equivalentes a 0,14% da folha de salários de participantes, do 
plano, correspondentes ao custo normal:  

 Custo do Ano (%) 
Aposentadoria por Invalidez 0,06% 
Pensão por Morte 0,08% 
Total 0,14% 

Adicionalmente, a patrocinadora deverá efetuar as contribuições definidas no regulamento estimadas 
em 2,49% da folha de salários. 

A contribuição para custeio das despesas administrativas está sendo aportada diretamente pela 
Patrocinadora em um Fundo específico da Entidade. Com base no planejamento orçamentário da 
entidade para 2020, o valor anual de contribuição administrativa pago pelas patrocinadoras será de 
R$ 1.250.339,99. 

As contribuições contratadas referentes ao serviço passado do processo de migração foram quitadas 
integralmente no exercício de 2019. 

Participantes 

As contribuições dos participantes deverão ser praticadas conforme previsto no Regulamento do 
plano, que foram estimadas em 31/12/2019 em 3,00% da folha de salários de participação. 

Autopatrocinados  

Os autopatrocinados deverão efetuar as contribuições básica e adicional em seu nome e da 
patrocinadora, além da contribuição referente à despesa administrativa. 

Benefícios Proporcionais Diferidos 

Os participantes que optaram pelo Benefício Proporcional Diferido devem arcar com as despesas 
administrativas do plano. 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 15 

Fevereiro, 2020  

Tendo em vista a natureza do plano e a vinculação, nesse tipo de plano, da contribuição patronal com 
os fatos efetivamente ocorridos tais como salários realmente pagos, contribuição realizada pelo 
participante e índice de adesão ao plano, as taxas de contribuição definida apresentadas neste 
parecer são estimativas, podendo, portanto, deixar de coincidir com as taxas efetivamente praticadas. 

Fonte dos Recursos  

A seguir temos os valores estimados das contribuições a serem realizadas para o plano de benefícios 
pelos participantes, assistidos e patrocinadores em reais e em percentual da folha de participação. 

 Participantes Assistidos Patrocinador 

 Em R$ Em % da 
folha Em R$ Em % da 

folha Em R$ Em % da 
folha 

Total de Contribuições 
Previdenciárias 2.797.051,32 3,00%   2.455.997,17 2,63% 

 Normais 2.797.051,32 3,00%   2.455.997,17 2,63% 
 Extraordinárias       
Utilização de Fundos       
 Exigência Regulamentar       
 Destinação de Reserva       
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Conclusão 
Face ao exposto, na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial anual regular do 
Plano Básico de Benefícios III da Previndus, patrocinado pelo Sesc/ARRJ, informamos que o plano 
está solvente, tendo suas obrigações integralmente cobertas pelo Patrimônio de Cobertura do Plano. 

As provisões matemáticas apresentadas neste parecer são estimativas e baseadas em premissas 
sobre eventos futuros. Determinadas regras do plano, julgadas imateriais do ponto de vista atuarial, 
não são avaliadas. Outras regras são calculadas por aproximação na avaliação atuarial para 
apuração dos compromissos do plano. A Willis Towers Watson adota aproximações em seus cálculos 
que, de acordo com sua avaliação, não resultam em diferença expressiva em relação aos resultados 
que seriam obtidos usando cálculos mais detalhados ou dados mais precisos. 

As premissas atuariais adotadas foram determinadas através de estudos de aderência elaborados 
conforme a legislação vigente. 

Futuras avaliações atuariais podem apresentar resultados diferentes dos registrados neste parecer 
devido a diversos fatores, dentre eles destacamos: experiência do plano diferente da prevista nas 
premissas econômicas ou demográficas; alteração nas premissas econômicas ou demográficas; 
mudança nas regras do plano e/ou na legislação; e eventos significativos ocorridos na patrocinadora, 
tais como reestruturações, aquisições e alienações. 

Os resultados apresentados neste parecer estão diretamente vinculados à precisão e integridade dos 
dados e informações de responsabilidade da entidade e sua patrocinadora. 

Este parecer atuarial foi elaborado para a Previndus com o propósito de apresentar os resultados da 
avaliação atuarial em 31/12/2019. Este documento não se destina ou deve ser utilizado para outros 
fins. Qualquer outro destinatário será considerado como tendo concordado que a Willis Towers 
Watson tem responsabilidade apenas com a Previndus em relação a todas as questões relativas a 
este documento, e se basear neste documento não resultará na criação de qualquer direito ou 
responsabilidade pela Willis Towers Watson para tal destinatário.  

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2020. 

 

Sátyro Florentino Teixeira Neto  Joana Freguglia Machado Carneiro 
MIBA nº 1.158  MIBA nº 2.573 

.............. 
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do Plano Básico de Benefícios III - 

FIRJAN, CIRJ e IEL  

referente ao exercício de 2019

Fevereiro, 2020

Previndus - Associação de Previdência Complementar 3 

Fevereiro, 2020  

Introdução 
Este parecer atuarial, em atendimento à legislação vigente, tem por objetivo apresentar os resultados 
da avaliação atuarial completa de encerramento do exercício do Plano Básico de Benefícios III da 
Previndus – Associação de Previdência Complementar, patrocinado por Firjan, Cirj e IEL. 

Para fins desta avaliação atuarial foi adotado como data do cadastro 30/06/2019 e como data da 
avaliação 31/12/2019. 

Qualidade da Base Cadastral 

Após a análise detalhada dos dados e correções feitas pela Previndus, foi verificado que os dados 
estavam suficientemente completos, não havendo necessidade de qualquer ajuste para realização da 
avaliação atuarial. 

A responsabilidade sobre a veracidade e completitude das informações prestadas é inteiramente das 
patrocinadoras, do administrador do plano e de seus respectivos representantes legais, não cabendo 
ao atuário qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas. 

Patrocinadores e Instituidores 

CNPJ Razão Social 
42.422.212/0001-07 Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 
33.636.523/0001-88 Centro Industrial do Rio de Janeiro 
09.324.352/0001-77 Instituto Euvaldo Lodi – Núcleo Regional do Estado do Rio de 

Janeiro – IEL - RJ 

As patrocinadoras são solidárias entre si no que concerne às obrigações referentes à cobertura de 
benefícios oferecidos pela Previndus aos participantes e respectivos beneficiários do Plano Básico de 
Benefícios III. 

A avaliação atuarial à qual se refere este parecer reflete o regulamento vigente aprovado pela 
Portaria nº 999, de 20 de novembro de 2019. 



125

RA
 P

re
vi

nd
us

 2
01

9
Sobre a Previndus

Gestão  
Estratégica

Gestão  
Administrativa  
e de Pessoal

Gestão 
Previdencial  
e Atuarial

Gestão  
Financeira  
e de Investimentos

Demonstrações 
FinanceirasApresentação Missão e Valores

4 Previndus - Associação de Previdência Complementar 

 Willis Towers Watson Confidential 

Estatísticas 
As estatísticas a seguir estão posicionadas na data base do cadastro. 

Participantes ativos1 

 Em 30/06/2019 
Quantidade  
- Ativos 172 
- Autopatrocinados 4 
- Benefício Proporcional Diferido  - 
Idade média (em anos) 44,3 
Tempo médio de serviço (em anos) 12,0 
Tempo médio de contribuição (em anos) 10,3 
Tempo médio para aposentadoria (em anos) 15,7 

Assistidos  

 Em 30/06/2019 

Benefício  
Quantidade de 

Benefícios 
Concedidos  

Idade Média dos 
Assistidos (anos)  

Valor Médio do 
Benefício (R$)  

Aposentadoria  5 67,1 2.594 
Aposentadoria por invalidez 1 64 1.606 
Pensionistas (grupos familiares) - - - 

 
  

 
1 Quantidade de BPDs inclui em aguardo e presumidos. Demais informações não contemplam BPDs. 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 5 
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Hipóteses e Métodos Atuariais 
O conjunto de hipóteses e métodos atuariais adotados nos cálculos atuariais resultou de um processo 
de interação entre a Willis Towers Watson e a Previndus e contam com o aval da patrocinadora do 
Plano Básico de Benefícios III, conforme determina a redação vigente da Resolução CNPC nº 30, de 
10/10/2018, e da Instrução nº 10 de 30/11/2018. 

Para a apuração das provisões matemáticas e dos custos foram utilizadas as seguintes hipóteses e 
métodos atuariais: 

 2019 2018 
Taxa Real Anual de Juros 4,02% 4,33% 
Projeção de Crescimento Real de Salário Ativos: 2,77% 

Autopatrocinados: 0% 
Ativos: 2,77% 

Autopatrocinados: 0% 
Fator de Determinação Valor Real ao longo do Tempo Salários 100,0% 100,0% 
Tábua de Mortalidade Geral AT-19831 AT-19831 
Tábua de Entrada em Invalidez TASA 1927 TASA 1927 
Desligamento Experiência WTW 

Modificada +0,12 
Experiência Previndus 

2010-2012 

A seguir descrevemos algumas razões para a seleção das principais hipóteses. 

Taxa real anual de juros 

A taxa real anual de juros, utilizada para trazer a valor presente os pagamentos dos benefícios 
definidos, conforme determinam a Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, a Instrução n° 10 de 
30/11/2018, e a Portaria Previc no 300/2019, de 12/04/2019, deve ser justificada pela entidade 
fechada de previdência complementar com base em estudos técnicos que comprovem a 
convergência das hipóteses de rentabilidade dos investimentos ao plano de custeio e ao fluxo futuro 
de receitas de contribuições e de pagamento de benefícios. 

A Willis Towers Watson foi contratada pela Previndus para desenvolver tal estudo utilizando os fluxos 
de benefícios e contribuições do plano resultantes da última avaliação atuarial regular, elaborados 
com as respectivas hipóteses atuariais recomendadas por estudos de aderência e segundo as regras 
do plano de benefícios estabelecidas no regulamento vigente aprovado.  

Quando apurada a TIR dos passivos, foi obtido, com nível de confiança de 50%, suporte para a 
adoção da taxa real de juros de 4,02% para o Plano Básico de Benefícios III da Previndus, referente 
às patrocinadoras Firjan, Cirj e IEL. Essa taxa está dentro do intervalo indicado pela Portaria Previc no 
300/2019 para esse plano (limite inferior: 3,97% a.a. e limite superior: 6,07%). 

Sendo assim, a Previndus e as patrocinadoras Firjan, Cirj e IEL do Plano Básico de Benefícios III 
optaram por utilizar a taxa real anual de juros de 4,02% na avaliação atuarial de 2019. 

 
1 Tábuas específicas por sexo 
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Esse estudo foi aprovado pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Deliberativo da Previndus e 
acompanhado de parecer emitido pelo Conselho Fiscal da Previndus. 

Projeção do crescimento real de salário 

A taxa de projeção crescimento real de salário deve ser baseada na política de recursos humanos de 
longo prazo dos patrocinadores do plano de benefícios de modo a refletir o aumento real médio de 
salário que as empresas estimam que um empregado tenha ao longo de toda a sua carreira.  

A Willis Towers Watson, responsável pela avaliação atuarial do Plano Básico de Benefícios III da 
Previndus, referente às patrocinadoras Firjan, Cirj e IEL, realizou em novembro/2019, estudo de 
aderência da hipótese de projeção do crescimento real de salários para atender aos dispositivos 
previstos nas bases técnicas da Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, e na Instrução n° 10, de 
30/11/2018.  

A hipótese de projeção do crescimento real de salário adotada em 2019 reflete o resultado desse 
estudo. 

Fator de determinação do valor real ao longo do tempo 

Fator aplicado sobre os salários, a fim de determinar um valor médio e constante, em termos reais, 
durante o período de um ano. Isso significa que nas projeções de longo prazo, haverá uma perda do 
poder aquisitivo dos salários. 

Esse fator é calculado em função do nível de inflação estimado no longo prazo e do número de 
reajustes dos salários, que ocorrerá durante o período de 12 meses. 

A adoção de um fator de 100% reflete a opção por se utilizar valores nominais no processo de 
avaliação atuarial, independente da inflação. 

Hipóteses Biométricas e Demográficas 

As tábuas biométricas e demográficas são instrumentos que permitem medir as probabilidades de 
ocorrência de eventos, como morte, invalidez e desligamento de uma população em função da idade 
e do sexo. 

Essas tábuas são selecionadas dentre um conjunto de tábuas geralmente aceitas no Brasil para a 
avaliação dos compromissos com benefícios de longo prazo.  

A escolha da tábua de mortalidade que melhor se ajuste ao perfil dos participantes dos planos de 
benefícios tem sido um assunto amplamente discutido nos últimos anos pelas empresas. Atualmente 
não existem tábuas brasileiras que representem a mortalidade de participantes dos fundos de pensão 
no Brasil. 

As hipóteses biométricas e demográficas utilizadas nesta avaliação são as indicadas no estudo de 
aderência de hipóteses atuariais realizado em novembro/2019 pela Willis Towers Watson. 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 7 
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Regime Financeiro e Métodos Atuariais  

Benefício Regime Método de Financiamento 
Aposentadoria Antecipada Capitalização Capitalização Financeira 
Aposentadoria Normal Capitalização Capitalização Financeira 
Aposentadoria por Invalidez Capitalização Idade de Entrada 
Pensão por Morte (antes da aposentadoria) Capitalização Idade de Entrada 
Pensão por Morte (após a aposentadoria) Capitalização Capitalização Financeira 

Comentários sobre métodos atuariais 

As taxas de custeio referentes aos benefícios de risco do plano serão recalculadas atuarialmente no 
início de cada exercício, variando de acordo com a evolução demográfica da população e o 
patrimônio do plano destinado ao pagamento dos benefícios de risco. 

As taxas de custeio apuradas pelo método indicado se manterão niveladas, salvo se a experiência 
real divergir das hipóteses adotadas. 

Os métodos de financiamento são adequados à natureza do plano e atendem ao limite mínimo 
estabelecido pela Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018.
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Patrimônio Social 
Com base no balancete do Plano Básico de Benefícios III, patrocinado por Firjan, Cirj e IEL, de 31 de 
dezembro de 2019, o Patrimônio Social é de R$ 28.180.458,07. 

De acordo com informações prestadas pela Previndus não há títulos marcados na curva. 

A Willis Towers Watson não efetuou qualquer análise sobre a qualidade dos ativos que compõem o 
Patrimônio Social do Plano de Benefícios ora avaliado tendo se baseado na informação fornecida 
pela Previndus. 

 

  

Previndus - Associação de Previdência Complementar 9 
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Patrimônio de Cobertura do Plano, 
Provisões e Fundos 
Com base nos dados cadastrais, utilizando as hipóteses e os métodos anteriormente mencionados, 
certificamos que a composição do Patrimônio de Cobertura do Plano, das Provisões e dos Fundos 
em 31 de dezembro de 2019 é a seguinte:  

                      (R$) 
2.3 Patrimônio Social           28.180.458,07 
2.3.1 Patrimônio de Cobertura do Plano       27.469.642,61 
2.3.1.1 Provisões Matemáticas         26.396.303,19 
2.3.1.1.01 Benefícios Concedidos         3.149.521,91 
2.3.1.1.01.01 Contribuição Definida         3.149.521,91 
2.3.1.1.01.01.01 Saldo de Conta dos Assistidos       3.149.521,91 
2.3.1.1.01.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização     0,00 
2.3.1.1.01.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos     0,00 
2.3.1.1.01.02.02 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos     0,00 
2.3.1.1.02 Benefícios a Conceder         23.246.781,28 
2.3.1.1.02.01 Contribuição Definida         22.864.470,28 
2.3.1.1.02.01.01 Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es) / Instituidor(es)     9.259.013,29 
2.3.1.1.02.01.02 Saldo de Contas - Parcela Participantes     13.605.456,99 
2.3.1.1.02.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Programado   0,00 
2.3.1.1.02.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados     0,00 
2.3.1.1.02.02.02 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores     0,00 
2.3.1.1.02.02.03 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes     0,00 
2.3.1.1.02.03 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não Programado 382.311,00 
2.3.1.1.02.03.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados     610.434,00 
2.3.1.1.02.03.02 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores     (228.123,00) 
2.3.1.1.02.03.03 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes     0,00 

2.3.1.1.03 (-) Provisões Matemáticas a Constituir       0,00 
2.3.1.2 Equilíbrio Técnico           1.073.339,42 
2.3.1.2.01 Resultados Realizados         1.073.339,42 
2.3.1.2.01.01 Superavit Técnico Acumulado       1.073.339,42 
2.3.1.2.01.01.01 Reserva de Contingência       53.332,38 
2.3.1.2.01.01.02 Reserva Especial para Revisão de Plano     1.020.007,04 
2.3.1.2.01.02 (-) Deficit Técnico Acumulado       0,00 
2.3.1.2.02 Resultados a Realizar         0,00 
2.3.2 Fundos               710.815,46 
2.3.2.1 Fundos Previdenciais         322.269,83 
2.3.2.1.01 Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar     322.269,83 
2.3.2.1.02 Revisão de Plano           0,00 
2.3.2.1.03 Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial           0,00 
2.3.2.2 Fundos Administrativos         388.545,63 
2.3.2.3 Fundos dos Investimentos         0,00 
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Duração do Passivo do Plano de Benefícios 

A duração do passivo é de 3,95 anos (47,4 meses) e foi apurada com base nos resultados desta 
avaliação atuarial adotando a metodologia definida pela Previc na Instrução nº 10, de 30/11/2018, 
após preenchimento, pela entidade, dos fluxos de pagamentos de benefícios do plano, líquidos de 
contribuições referentes a assistidos incidentes sobre esses benefícios, no Sistema Venturo no site 
da Previc. 

Reserva de Contingência 

De acordo com o Art. 15º da Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, o resultado superavitário deve 
ser destinado à constituição de reserva de contingência, até o limite de 25% das provisões 
matemáticas ou até o limite calculado pela seguinte fórmula, o que for menor: 

■ Limite da Reserva de Contingência = [10% + (1% x duração do passivo do plano)] x Provisão Matemática 

Com a aplicação do descrito acima, o limite da reserva de contingência monta em R$ 53.332,38. 

Uma vez que o superavit apurado do plano é superior ao limite de 13,95%, calculado pela fórmula 
acima, foi alocado na reserva de contingência o equivalente a R$ 53.332,38 e a parcela 
remanescente de R$ 1.020.007,04 foi registrada em reserva especial. 

Ressaltamos que Provisões Matemáticas são as provisões cujo valor ou nível seja previamente 
estabelecido e cujo custeio seja determinado atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e 
manutenção, deduzidas das respectivas provisões matemáticas a constituir. 

Ajuste de Precificação 

Conforme disposto na Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, o valor do ajuste de precificação, 
positivo ou negativo, será deduzido ou acrescido, respectivamente, para fins de equacionamento do 
deficit. E no caso de distribuição de superavit, o valor do ajuste de precificação, quando negativo, 
será deduzido do valor a ser distribuído. 

O valor do Ajuste de Precificação corresponde à diferença entre o valor dos títulos públicos federais 
atrelados a índice de preços classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, calculado 
considerando a taxa de juros real anual utilizada na respectiva avaliação atuarial e o valor contábil 
desses títulos. 

Para os Planos Básicos de Benefícios III, uma vez que não há títulos públicos federais atrelados a 
índice de preços classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, não é aplicável o 
Ajuste de Precificação definido na Resolução CNPC nº 30/2018. 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 11 
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Regras de constituição e reversão dos fundos previdenciais  

Fundo de Reversão de Sobras de Contribuições da Patrocinadora 

Em reunião ocorrida em 17/08/2016, foi proposta pela Diretoria a renomeação do Fundo de Perdas e 
Ganhos para Fundo de Reversão de Sobras de Contribuições da Patrocinadora, a qual foi realizada 
após concordância da Willis Towers Watson, do Jurídico da Previndus e da ciência do Conselho 
Deliberativo. 

O Fundo de Reversão de Sobras de Contribuições da Patrocinadora é constituído com valores 
acumulados exclusivamente da subconta de Patrocinadora que não forem incluídos no saldo de conta 
aplicável por ocasião da concessão do Benefício, de Instituto de Resgate ou Portabilidade, que 
podem ocorrer, conforme os itens do Regulamento Básico, nas situações descriminadas a seguir: 

■ Nos casos de falecimento ou invalidez de participantes em gozo de licença – itens 4.2 e 4.3; 

■ Na existência de Beneficiários nos casos de falecimento em atividade – item 10.6.3; 

■ Nos casos de morte durante o diferimento do Benefício Proporcional Diferido e não existindo 
Beneficiários – item 11.1.5.1; 

■ Na concessão do Instituto da Portabilidade – item 11.2.6; e 

■ Na concessão do Instituto do Resgate – item 11.3.2 

Os recursos podem ser usados exclusivamente pela patrocinadora. A critério das patrocinadoras, os 
valores alocados poderão ser utilizados para amortizar o saldo devedor, abater contribuições ou 
abater as parcelas mensais do contrato de dívida. 

Em 31/12/2019 esse Fundo corresponde a R$ 105.193,47. 

Fundo Residual de Migração 

Em face do contrato firmado entre a Previndus e as Patrocinadoras, as sobras referentes aos 
“Excedentes Integralizados”, serão utilizadas, futuramente, para reduzir os valores das dívidas da 
Patrocinadoras. Para que estes valores sejam segregados, eles passaram a constituir o Fundo 
Residual de Migração.  

A critério das patrocinadoras, esse fundo poderá ser utilizado para abater contribuições e/ou 
amortizar o saldo devedor do contrato de dívida, uma vez que o contrato de dívida firmado entre a 
Previndus e a Patrocinadora, que corresponde à origem do fundo, permite a utilização com esse fim. 

Em 31/12/2019 esse Fundo corresponde a R$ 217.076,36. 

Rentabilidade do Plano 

O retorno dos investimentos de 2019 informado pela Previndus para o Plano de Benefícios III 
equivale a 11,24%. Esse percentual líquido da inflação anual de 4,4816% (variação do INPC no ano 



129

RA
 P

re
vi

nd
us

 2
01

9
Sobre a Previndus

Gestão  
Estratégica

Gestão  
Administrativa  
e de Pessoal

Gestão 
Previdencial  
e Atuarial

Gestão  
Financeira  
e de Investimentos

Demonstrações 
FinanceirasApresentação Missão e Valores

12 Previndus - Associação de Previdência Complementar 

 Willis Towers Watson Confidential 

de 2019) resulta em uma rentabilidade de 6,47%, que é superior à hipótese da taxa real anual de 
juros de 4,33% a.a. utilizada na avaliação atuarial de 2018. Por ser uma premissa de longo prazo, o 
monitoramento dessa hipótese continuará sendo feito anualmente na forma estabelecida na 
legislação vigente. 

A rentabilidade do Plano demonstrada é referente apenas à parcela de benefício definido do plano. 

Variação das Provisões Matemáticas  

O quadro a seguir apresenta um resumo do passivo atuarial encerrado em 31/12/2019 comparado 
com o passivo atuarial encerrado em 31/12/2018 atualizado para 31/12/2019: 

      Valores em R$ de 31/12/2019 
Variação em % 

      Exercício Encerrado Exercício Anterior 
Atualizado 

Passivo Atuarial   26.396.303,19 26.432.770,78 - 0,14% 
Benefícios Concedidos   3.149.521,91 3.149.521,91 0,00% 
   Contribuição Definida   3.149.521,91 3.149.521,91 0,00% 
   Benefício Definido   - - 0,00% 
Benefícios a Conceder   23.246.781,28 23.283.248,87 - 0,16% 

   Contribuição Definida   22.864.470,28 22.864.470,28 0,00% 

   Benefício Definido   382.311,00 418.778,59 - 8,71% 

Comparando o Passivo Atuarial reavaliado no exercício encerrado no valor de R$ 26.396.303,19 com 
o passivo atuarial encerrado em 31/12/2019 atualizado, a variação encontrada é de - 0,14%. 

Convém ressaltar que 1,45% (R$ 382.311,00) do Passivo Atuarial de R$ 26.396.303,19 é 
determinado atuarialmente com base nas hipóteses e métodos anteriormente indicados, pois 
corresponde à parcela de benefício definido das Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder 
relativa aos benefícios de risco. Os 98,55% restantes (R$ 26.013.992,19) são provenientes dos 
saldos de conta formados pelas contribuições dos participantes e das patrocinadoras acrescidas do 
retorno dos investimentos, cujas informações são de inteira responsabilidade da Previndus. 

Apesar da redução da taxa de juros, as alterações no perfil da massa de participantes justificam a 
variação nas Provisões Matemáticas de benefícios a conceder de benefício definido. 

Tendo em vista a natureza desse plano, as hipóteses adotadas, a movimentação da massa de 
participantes e os saldos de conta informados pela Previndus, consideramos aceitáveis as variações 
ocorridas para as parcelas de benefícios definidos. 

Principais riscos atuariais 

Os riscos atuariais são monitorados através de estudos regulares de aderência de hipóteses, 
conforme legislação vigente, e podem ser mitigados através da adequação das hipóteses aos 
resultados desses estudos. As hipóteses que causam maior impacto são: taxa real anual de juros, 
tábua de mortalidade geral, crescimento real de salários e rotatividade. 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 13 
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Variação do resultado 

O superavit aumentou de R$ 844.840,12 em 31/12/2018 para R$ 1.073.339,42 em 31/12/2019. 

Natureza do resultado 

A manutenção do resultado superavitário tem como principal motivo a rentabilidade da parcela de 
benefício definido do patrimônio do plano. 



130

RA
 P

re
vi

nd
us

 2
01

9
Sobre a Previndus

Gestão  
Estratégica

Gestão  
Administrativa  
e de Pessoal

Gestão 
Previdencial  
e Atuarial

Gestão  
Financeira  
e de Investimentos

Demonstrações 
FinanceirasApresentação Missão e Valores

14 Previndus - Associação de Previdência Complementar 

 Willis Towers Watson Confidential 

Plano de Custeio 
Patrocinadoras 

De acordo com a Lei Complementar nº 109/2001 e o regulamento do plano, as patrocinadoras 
deverão efetuar, a partir de 01/04/2020: 

■ Contribuições mensais normais equivalentes a 0,28% da folha de salários de participantes, do 
plano, correspondentes ao custo normal:  

 Custo do Ano (%) 
Aposentadoria por Invalidez 0,11% 
Pensão por Morte 0,17% 
Total 0,28% 

Adicionalmente, as patrocinadoras deverão efetuar as contribuições definidas no regulamento 
estimadas em 4,29% da folha de salários. 

A contribuição para custeio das despesas administrativas está sendo aportada diretamente pela 
Patrocinadora em um Fundo específico da Entidade. Com base no planejamento orçamentário da 
entidade para 2020, o valor anual de contribuição administrativa pago pelas patrocinadoras será de 
R$ 118.299,48. 

As contribuições contratadas referentes ao serviço passado do processo de migração estão alocadas 
no ativo na conta 1211.04.02 – como Serviço Passado Contratado e seu saldo em 31/12/2019 é 
R$ 601.066,31. 

Participantes 

As contribuições dos participantes deverão ser praticadas conforme previsto no Regulamento do 
plano, que foram estimadas em junho/2019 em 4,85% da folha de salários de participação. 

Autopatrocinados 

Os autopatrocinados deverão efetuar as contribuições básica e adicional em seu nome e da 
patrocinadora, além da contribuição referente à despesa administrativa. 

Benefícios Proporcionais Diferidos 

Os participantes que optaram pelo Benefício Proporcional Diferido devem arcar com as despesas 
administrativas do plano. 

Tendo em vista a natureza do plano e a vinculação, nesse tipo de plano, da contribuição patronal com 
os fatos efetivamente ocorridos tais como salários realmente pagos, contribuição realizada pelo 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 15 
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participante e índice de adesão ao plano, as taxas de contribuição definida apresentadas neste 
parecer são estimativas, podendo, portanto, deixar de coincidir com as taxas efetivamente praticadas. 

Fonte dos Recursos  

A seguir temos os valores estimados das contribuições a serem realizadas para o plano de benefícios 
pelos participantes, assistidos e patrocinadores em reais e em percentual da folha de participação. 

 Participantes Assistidos Patrocinador 

 Em R$ Em % da 
folha Em R$ Em % da 

folha Em R$ Em % da 
folha 

Total de Contribuições 
Previdenciárias 846.311,18 4,85%   793.108,78 4,57% 

 Normais 846.311,18 4,85%   793.108,78 4,57% 
 Extraordinárias       
Utilização de Fundos       
 Exigência Regulamentar       
 Destinação de Reserva       
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Conclusão 
Face ao exposto, na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial anual regular do 
Plano Básico de Benefícios III da Previndus, patrocinado por Firjan, Cirj e IEL, informamos que o 
plano está solvente, tendo suas obrigações integralmente cobertas pelo Patrimônio de Cobertura do 
Plano. 

A existência de contrato de dívida, no valor de R$ 601.066,31 com as patrocinadoras inviabiliza a 
destinação do superavit conforme a Resolução CNPC nº 30/2018. 

As provisões matemáticas apresentadas neste parecer são estimativas e baseadas em premissas 
sobre eventos futuros. Determinadas regras do plano, julgadas imateriais do ponto de vista atuarial, 
não são avaliadas. Outras regras são calculadas por aproximação na avaliação atuarial para 
apuração dos compromissos do plano. A Willis Towers Watson adota aproximações em seus cálculos 
que, de acordo com sua avaliação, não resultam em diferença expressiva em relação aos resultados 
que seriam obtidos usando cálculos mais detalhados ou dados mais precisos. 

As premissas atuariais adotadas foram determinadas através de estudos de aderência elaborados 
conforme a legislação vigente. 

Futuras avaliações atuariais podem apresentar resultados diferentes dos registrados neste parecer 
devido a diversos fatores, dentre eles destacamos: experiência do plano diferente da prevista nas 
premissas econômicas ou demográficas; alteração nas premissas econômicas ou demográficas; 
mudança nas regras do plano e/ou na legislação; e eventos significativos ocorridos nas 
patrocinadoras, tais como reestruturações, aquisições e alienações. 

Os resultados apresentados neste parecer estão diretamente vinculados à precisão e integridade dos 
dados e informações de responsabilidade da entidade e suas patrocinadoras. 

Este parecer atuarial foi elaborado para a Previndus com o propósito de apresentar os resultados da 
avaliação atuarial em 31/12/2019. Este documento não se destina ou deve ser utilizado para outros 
fins. Qualquer outro destinatário será considerado como tendo concordado que a Willis Towers 
Watson tem responsabilidade apenas com a Previndus em relação a todas as questões relativas a 
este documento, e se basear neste documento não resultará na criação de qualquer direito ou 
responsabilidade pela Willis Towers Watson para tal destinatário.  

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2020. 

Sátyro Florentino Teixeira Neto  Joana Freguglia Machado Carneiro 
MIBA nº 1.158  MIBA nº 2.573 
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Parecer da Avaliação Atuarial  

do Plano Básico de Benefícios III - 

PREVINDUS  

referente ao exercício de 2019

Fevereiro, 2020
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Introdução 
Este parecer atuarial, em atendimento à legislação vigente, tem por objetivo apresentar os resultados 
da avaliação atuarial completa de encerramento do exercício do Plano Básico de Benefícios III da 
Previndus – Associação de Previdência Complementar, patrocinado pela Previndus. 

Para fins desta avaliação atuarial foi adotado como data do cadastro 30/06/2019 e como data da 
avaliação 31/12/2019. 

Qualidade da Base Cadastral 

Após a análise detalhada dos dados e correções feitas pela Previndus, foi verificado que os dados 
estavam suficientemente completos, não havendo necessidade de qualquer ajuste para realização da 
avaliação atuarial. 

A responsabilidade sobre a veracidade e completitude das informações prestadas é inteiramente da 
patrocinadora, do administrador do plano e de seus respectivos representantes legais, não cabendo 
ao atuário qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas. 

Patrocinadores e Instituidores  

CNPJ Razão Social 
00.576.685/0001-19 Previndus Associação de Previdência Complementar 

A avaliação atuarial à qual se refere este parecer reflete o regulamento vigente aprovado pela 
Portaria nº 1.004, de 21/11/2019. 
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Estatísticas 
As estatísticas a seguir estão posicionadas na data base do cadastro. 

Participantes ativos1 

 Em 30/06/2019 
Quantidade  
- Ativos 15 
- Autopatrocinados - 
- Benefício Proporcional Diferido  3 
Idade média (em anos) 50,5 
Tempo médio de serviço (em anos) 13,2 
Tempo médio de contribuição (em anos) 12,5 
Tempo médio para aposentadoria (em anos) 9,5 

Assistidos  

Não há participantes assistidos. 

 

 
1 Quantidade de BPDs inclui em aguardo e presumidos. Demais informações não contemplam BPDs. 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 5 
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Hipóteses e Métodos Atuariais 
O conjunto de hipóteses e métodos atuariais adotados nos cálculos atuariais resultou de um processo 
de interação entre a Willis Towers Watson e a Previndus e contam com o aval da patrocinadora do 
Plano Básico de Benefícios III, conforme determina a redação vigente da Resolução CNPC nº 30, de 
10/10/2018, e a Instrução nº 10, de 30/11/2018. 

Para a apuração das provisões matemáticas e dos custos foram utilizadas as seguintes hipóteses e 
métodos atuariais: 

 2019 2018 
Taxa Real Anual de Juros 4,07% 4,48% 

Projeção de Crescimento Real de Salário Ativos: 3,92% 
Autopatrocinados: 0% 

Ativos: 3,92% 
Autopatrocinados: 0% 

Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do 
Tempo dos Salários 100,0% 100,0% 

Tábua de Mortalidade Geral AT-20001 AT-20001 
Tábua de Entrada em Invalidez TASA 1927 TASA 1927 

Desligamento Experiência WTW 
Modificada +0,12 

Experiência Previndus 
2010-2012 

A seguir descrevemos algumas razões para a seleção das principais hipóteses. 

Taxa real anual de juros  

A taxa real anual de juros, utilizada para trazer a valor presente os pagamentos dos benefícios 
definidos, conforme determinam a Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, a Instrução nº 10, de 
30/11/2018, e a Portaria Previc no 300, de 12/4/2019, deve ser justificada pela entidade fechada de 
previdência complementar com base em estudos técnicos que comprovem a convergência das 
hipóteses de rentabilidade dos investimentos ao plano de custeio e ao fluxo futuro de receitas de 
contribuições e de pagamento de benefícios. 

A Willis Towers Watson foi contratada pela Previndus para desenvolver tal estudo utilizando os fluxos 
de benefícios e contribuições do plano resultantes da última avaliação atuarial regular, elaborados 
com as respectivas hipóteses atuariais recomendadas por estudos de aderência e segundo as regras 
do plano de benefícios estabelecidas no regulamento vigente aprovado.  

Quando apurada a TIR dos passivos, foi obtido, com nível de confiança de 50%, suporte para a 
adoção da taxa real de juros de 4,07% para o Plano Básico de Benefícios III da Previndus, referente à 

 
1 Tábuas específicas por sexo 
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patrocinadora Previndus. Essa taxa está dentro do intervalo indicado pela Portaria Previc no 300/2019 
para esse plano (limite inferior: 3,97% a.a. e limite superior: 6,07%). 

Sendo assim, a Previndus patrocinadora do Plano Básico de Benefícios III optou por utilizar a taxa 
real anual de juros de 4,07% na avaliação atuarial de 2019. 

Esse estudo foi aprovado pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Deliberativo da Previndus e 
acompanhado de parecer emitido pelo Conselho Fiscal da Previndus. 

Projeção do crescimento real de salário 

A taxa de projeção crescimento real de salário deve ser baseada na política de recursos humanos de 
longo prazo dos patrocinadores do plano de benefícios de modo a refletir o aumento real médio de 
salário que as empresas estimam que um empregado tenha ao longo de toda a sua carreira.  

A Willis Towers Watson, responsável pela avaliação atuarial do Plano Básico de Benefícios III da 
Previndus, referente à patrocinadora Previndus, realizou em novembro/2019, estudo de aderência da 
hipótese de projeção do crescimento real de salários para atender aos dispositivos previstos nas 
bases técnicas da CNPC nº 30, de 10/10/2018, e a Instrução nº 10, de 30/11/2018.  

A hipótese de projeção do crescimento real de salário adotada em 2019 reflete o resultado desse 
estudo. 

Fator de determinação do valor real ao longo do tempo 

Fator aplicado sobre os salários, a fim de determinar um valor médio e constante, em termos reais, 
durante o período de um ano. Isso significa que nas projeções de longo prazo, haverá uma perda do 
poder aquisitivo dos salários. 

Esse fator é calculado em função do nível de inflação estimado no longo prazo e do número de 
reajustes dos salários, que ocorrerá durante o período de 12 meses. 

A adoção de um fator de 100% reflete a opção por se utilizar valores nominais no processo de 
avaliação atuarial, independente da inflação. 

Hipóteses Biométricas e Demográficas 

As tábuas biométricas e demográficas são instrumentos que permitem medir as probabilidades de 
ocorrência de eventos, como morte, invalidez e desligamento de uma população em função da idade 
e do sexo. 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 7 
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Essas tábuas são selecionadas dentre um conjunto de tábuas geralmente aceitas no Brasil para a 
avaliação dos compromissos com benefícios de longo prazo.  

A escolha da tábua de mortalidade que melhor se ajuste ao perfil dos participantes dos planos de 
benefícios tem sido um assunto amplamente discutido nos últimos anos pelas empresas. Atualmente 
não existem tábuas brasileiras que representem a mortalidade de participantes dos fundos de pensão 
no Brasil. 

As hipóteses biométricas e demográficas utilizadas nesta avaliação são as indicadas no estudo de 
aderência de hipóteses atuariais realizado em novembro/2019 pela Willis Towers Watson. 

Regime Financeiro e Métodos Atuariais  

Benefício Regime Método de Financiamento 
Aposentadoria Antecipada Capitalização Capitalização Financeira 
Aposentadoria Normal Capitalização Capitalização Financeira 
Aposentadoria por Invalidez Capitalização Idade de Entrada 
Pensão por Morte (antes da aposentadoria) Capitalização Idade de Entrada 
Pensão por Morte (após a aposentadoria) Capitalização Capitalização Financeira 

Comentários sobre métodos atuariais 

As taxas de custeio referentes aos benefícios de risco do plano serão recalculadas atuarialmente no 
início de cada exercício, variando de acordo com a evolução demográfica da população e o 
patrimônio do plano destinado ao pagamento dos benefícios de risco. 

As taxas de custeio apuradas pelo método indicado se manterão niveladas, salvo se a experiência 
real divergir das hipóteses adotadas. 

Os métodos de financiamento são adequados à natureza do plano e atendem ao limite mínimo 
estabelecido na Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018.
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Patrimônio Social 
Com base no balancete do Plano Básico de Benefícios III, patrocinado pela Previndus, de 31 de 
dezembro de 2019, o Patrimônio Social é de R$ 7.149.703,31. 

De acordo com informações prestadas pela Previndus não há títulos marcados na curva. 

A Willis Towers Watson não efetuou qualquer análise sobre a qualidade dos ativos que compõem o 
Patrimônio Social do Plano de Benefícios ora avaliado tendo se baseado na informação fornecida 
pela Previndus. 
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Patrimônio de Cobertura do Plano, 
Provisões e Fundos 
Com base nos dados cadastrais, utilizando as hipóteses e os métodos anteriormente mencionados, 
certificamos que a composição do Patrimônio de Cobertura do Plano, das Provisões e dos Fundos 
em 31 de dezembro de 2019 é a seguinte:  

                      (R$) 
2.3 Patrimônio Social           7.149.703,31 
2.3.1 Patrimônio de Cobertura do Plano       6.417.891,58 
2.3.1.1 Provisões Matemáticas         6.393.301,83 
2.3.1.1.01 Benefícios Concedidos         0,00 
2.3.1.1.01.01 Contribuição Definida         0,00 
2.3.1.1.01.01.01 Saldo de Conta dos Assistidos       0,00 
2.3.1.1.01.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização     0,00 
2.3.1.1.01.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos     0,00 
2.3.1.1.01.02.02 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos     0,00 
2.3.1.1.02 Benefícios a Conceder         6.393.301,83 
2.3.1.1.02.01 Contribuição Definida         6.354.835,83 
2.3.1.1.02.01.01 Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es) / Instituidor(es)     2.669.239,74 
2.3.1.1.02.01.02 Saldo de Contas - Parcela Participantes     3.685.596,09 
2.3.1.1.02.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Programado   0,00 
2.3.1.1.02.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados     0,00 
2.3.1.1.02.02.02 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores     0,00 
2.3.1.1.02.02.03 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes     0,00 
2.3.1.1.02.03 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não Programado 38.466,00 
2.3.1.1.02.03.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados     53.698,00 
2.3.1.1.02.03.02 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores     (15.232,00) 
2.3.1.1.02.03.03 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes     0,00 
2.3.1.1.03 (-) Provisões Matemáticas a Constituir       0,00 
2.3.1.2 Equilíbrio Técnico           24.589,75 
2.3.1.2.01 Resultados Realizados         24.589,75 
2.3.1.2.01.01 Superavit Técnico Acumulado       24.589,75 
2.3.1.2.01.01.01 Reserva de Contingência       5.339,08 
2.3.1.2.01.01.02 Reserva Especial para Revisão de Plano     19.250,67 
2.3.1.2.01.02 (-) Deficit Técnico Acumulado       0,00 
2.3.1.2.02 Resultados a Realizar         0,00 
2.3.2 Fundos               731.811,73 
2.3.2.1 Fundos Previdenciais         715.974,87 
2.3.2.1.01 Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar     335.450,54 
2.3.2.1.02 Revisão de Plano           380.524,33 
2.3.2.2 Fundos Administrativos         15.836,86 
2.3.2.2.01 Plano de Gestão Administrativa       15.836,86 
2.3.2.2.02 Participação no Fundo Administrativo PGA       0,00 
2.3.2.3 Fundos dos Investimentos         0,00 
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Duração do Passivo do Plano de Benefícios 

A duração do passivo é de 3,88 anos (47 meses), e foi apurada com base nos resultados desta 
avaliação atuarial adotando a metodologia definida pela Previc na Instrução nº 10, de 30/11/2018, 
após preenchimento, pela entidade, dos fluxos de pagamentos de benefícios do plano, líquidos de 
contribuições referentes a assistidos incidentes sobre esses benefícios, no Sistema Venturo no site 
da Previc. 

Reserva de Contingência 

De acordo com o Art. 15º da Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, o resultado superavitário deve 
ser destinado à constituição de reserva de contingência, até o limite de 25% das provisões 
matemáticas ou até o limite calculado pela seguinte fórmula, o que for menor: 

■ Limite da Reserva de Contingência = [10% + (1% x duração do passivo do plano)] x Provisão Matemática 

Com a aplicação do descrito acima, o limite da reserva de contingência monta em R$ 5.339,08. 

Uma vez que o superavit apurado do plano é superior ao limite de 13,88%, calculado pela fórmula 
acima, foi alocado na reserva de contingência o equivalente a R$ 5.339,08 e a parcela remanescente 
de R$ 19.250,67 foi registrada em reserva especial. 

Ressaltamos que Provisões Matemáticas são as provisões cujo valor ou nível seja previamente 
estabelecido e cujo custeio seja determinado atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e 
manutenção, deduzidas das respectivas provisões matemáticas a constituir. 

Ajuste de Precificação 

Conforme disposto na Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, o valor do ajuste de precificação, 
positivo ou negativo, será acrescido ou deduzido, respectivamente, para fins de equacionamento do 
deficit. E no caso de distribuição de superavit, o valor do ajuste de precificação, quando negativo, 
será deduzido do valor a ser distribuído. 

O valor do Ajuste de Precificação corresponde à diferença entre o valor dos títulos públicos federais 
atrelados a índice de preços classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, calculado 
considerando a taxa de juros real anual utilizada na respectiva avaliação atuarial e o valor contábil 
desses títulos. 

Para os Planos Básicos de Benefícios III, uma vez que não há títulos públicos federais atrelados a 
índice de preços classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, não é aplicável o 
Ajuste de Precificação definido na CNPC nº 30/2018. 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 11 
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Regras de constituição e reversão dos fundos previdenciais  

Fundo de Reversão de Sobras de Contribuições da Patrocinadora 

Em reunião ocorrida em 17/08/2016, foi proposta pela Diretoria a renomeação do Fundo de Perdas e 
Ganhos para Fundo de Reversão de Sobras de Contribuições da Patrocinadora, a qual foi realizada 
após concordância da Willis Towers Watson, do Jurídico da Previndus e da ciência do Conselho 
Deliberativo. 

O Fundo de Reversão de Sobras de Contribuições da Patrocinadora é constituído com valores 
acumulados exclusivamente da subconta de Patrocinadora que não forem incluídos no saldo de conta 
aplicável por ocasião da concessão do Benefício, de Instituto de Resgate ou Portabilidade, que 
podem ocorrer, conforme os itens do Regulamento Básico, nas situações descriminadas a seguir: 

■ Nos casos de falecimento ou invalidez de participantes em gozo de licença – itens 4.2 e 4.3; 

■ Na existência de Beneficiários nos casos de falecimento em atividade – item 10.6.3; 

■ Nos casos de morte durante o diferimento do Benefício Proporcional Diferido e não existindo 
Beneficiários – item 11.1.5.1; 

■ Na concessão do Instituto da Portabilidade – item 11.2.6; e 

■ Na concessão do Instituto do Resgate – item 11.3.2 

Os recursos podem ser usados exclusivamente pela patrocinadora. A critério da patrocinadora, os 
valores alocados poderão ser utilizados para amortizar o saldo devedor, abater contribuições ou 
abater as parcelas mensais do contrato de dívida. 

Em 31/12/2019 esse Fundo corresponde a R$ 335.450,54. 

Fundo de Revisão de Plano 

Corresponde ao Fundo Previdencial constituído com recursos da parcela do superavit superior à 
Reserva de Contingência do Plano no exercício em que se registra a constituição de Reserva 
Especial pelo 3º ano consecutivo, conforme disciplinado pela Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018. 

De acordo com a CNPC nº 30, de 10/10/2018, esse Fundo deve ser monitorado pelo administrador 
do plano até o esgotamento dos recursos a serem distribuídos/utilizados. Caso a Reserva de 
Contingência reduza abaixo do nível estimado no momento da destinação, o Fundo para Revisão de 
Plano, criado no encerramento do exercício, deve ser revertido no montante necessário para 
recompor o referido patamar. 

Em 31/12/2019 o plano tem três valores registrados: 
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■ Fundo de Revisão de Plano I, criado com base na Avaliação Atuarial de 31/12/2010, com saldo 
equivalente a R$ 313.008,96; 

■ Fundo de Revisão de Plano II, criado com base na Avaliação Atuarial de 31/12/2013, com saldo 
equivalente a R$ 20.403,72; 

■ Fundo de Revisão de Plano III, criado com base na Avaliação Atuarial de 31/12/2017, com saldo 
equivalente a R$ 47.111,65. 

Assim, os fundos de revisão totalizam R$ 380.524,33. 

Rentabilidade do Plano 

O retorno dos investimentos de 2019 informado pela Previndus para o Plano de Benefícios III 
equivale a 11,24%. Esse percentual líquido da inflação anual de 4,4816% (variação do INPC no ano 
de 2019) resulta em uma rentabilidade de 6,47%, que é superior à hipótese da taxa real anual de 
juros de 4,48% a.a. utilizada na avaliação atuarial de 2018. Por ser uma premissa de longo prazo, o 
monitoramento dessa hipótese continuará sendo feito anualmente na forma estabelecida na 
legislação vigente. 

A rentabilidade do Plano demonstrada é referente apenas à parcela de benefício definido do plano.  

Variação das Provisões Matemáticas  

O quadro a seguir apresenta um resumo do passivo atuarial encerrado em 31/12/2019 comparado 
com o passivo atuarial encerrado em 31/12/2018 atualizado para 31/12/2019: 

 Valores em R$ de 31/12/2019 Variação     
em % Exercício Encerrado Exercício Anterior 

Atualizado 
Passivo Atuarial  6.393.301,83   6.399.835,74  -0,10% 
Benefícios Concedidos  -     -    0,00% 
Contribuição Definida  -     -    0,00% 
Benefício Definido  -     -    0,00% 
Benefícios a Conceder  6.393.301,83   6.399.835,74  -0,10% 
Contribuição Definida  6.354.835,83   6.354.835,83  0,00% 
Benefício Definido  38.466,00   44.999,91  -14,52% 

Comparando o Passivo Atuarial reavaliado no exercício encerrado no valor de R$ 6.393.301,83 com o 
passivo atuarial encerrado em 31/12/2018 atualizado, a variação encontrada é de -0,10%. 

Convém ressaltar que 0,60% (R$ 38.466,00) do Passivo Atuarial de R$ 6.393.301,83 é determinado 
atuarialmente com base nas hipóteses e métodos anteriormente indicados, pois corresponde à 
parcela de benefício definido das Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder relativa aos 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 13 
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benefícios de risco. Os 99,40% restantes (R$ 6.354.835,83) são provenientes dos saldos de conta 
formados pelas contribuições dos participantes e das patrocinadoras acrescidas do retorno dos 
investimentos, cujas informações são de inteira responsabilidade da Previndus. 

Apesar da redução da taxa de juros, as alterações no perfil da massa de participantes justificam a 
variação nas Provisões Matemáticas de benefícios a conceder de benefício definido.  

Tendo em vista a natureza desse plano, as hipóteses adotadas, a movimentação da massa de 
participantes e os saldos de conta informados pela Previndus, consideramos aceitáveis as variações 
ocorridas para as parcelas de benefícios definidos. 

Principais riscos atuariais 

Os riscos atuariais são monitorados através de estudos regulares de aderência de hipóteses, 
conforme legislação vigente, e podem ser mitigados através da adequação das hipóteses aos 
resultados desses estudos. As hipóteses que causam maior impacto são: taxa real anual de juros, 
tábua de mortalidade geral, crescimento real de salários e rotatividade. 

Variação do resultado 

O superavit aumentou de R$ 6.782,64 em 31/12/2018 para R$ 24.589,75 em 31/12/2019. 

Natureza do resultado 

O aumento do superavit se deu pincipalmente pela rentabilidade da parcela de benefício definido do 
patrimônio do plano.
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Plano de Custeio 
Patrocinadoras 

De acordo com a Lei Complementar nº 109/2001 e o regulamento do plano, a patrocinadora deverá 
efetuar, a partir de 01/04/2020: 

■ Contribuições mensais normais equivalentes a 0,15% da folha de salários de participantes, do 
plano, correspondentes ao custo normal:  

 Custo do Ano (%) 
Aposentadoria por Invalidez 0,06% 
Pensão por Morte 0,09% 
Total 0,15% 

Adicionalmente, a patrocinadora deverá efetuar as contribuições definidas no regulamento estimadas 
em 7,61% da folha de salários. 

A contribuição para custeio das despesas administrativas está sendo aportada diretamente pela 
Patrocinadora em um Fundo específico da Entidade. Com base no planejamento orçamentário da 
entidade para 2020, o valor anual de contribuição administrativa pago pelas patrocinadoras será de 
R$ 10.689,71. 

Participantes 

As contribuições dos participantes deverão ser praticadas conforme previsto no Regulamento do 
plano, que foram estimadas em 2020 em 9,76% da folha de salários de participação. 

Autopatrocinados  

Os autopatrocinados deverão efetuar as contribuições básica e adicional em seu nome e da 
patrocinadora, além da contribuição referente à despesa administrativa. 

Benefícios Proporcionais Diferidos 

Os participantes que optaram pelo Benefício Proporcional Diferido devem arcar com as despesas 
administrativas do plano. 

Tendo em vista a natureza do plano e a vinculação, nesse tipo de plano, da contribuição patronal com 
os fatos efetivamente ocorridos tais como salários realmente pagos, contribuição realizada pelo 
participante e índice de adesão ao plano, as taxas de contribuição definida apresentadas neste 
parecer são estimativas, podendo, portanto, deixar de coincidir com as taxas efetivamente praticadas. 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 15 
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Fonte dos Recursos  

A seguir temos os valores estimados das contribuições a serem realizadas para o plano de benefícios 
pelos participantes, assistidos e patrocinadores em reais e em percentual da folha de participação. 

 Participantes Assistidos Patrocinador 

 Em R$ Em % da 
folha Em R$ Em % da 

folha Em R$ Em % da 
folha 

Total de Contribuições 
Previdenciárias 270.308,86 9,76%   214.696,26 7,76% 

 Normais 270.308,86 9,76%   214.696,26 7,76% 
 Extraordinárias       
Utilização de Fundos       
 Exigência Regulamentar       
 Destinação de Reserva       
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Conclusão 
Face ao exposto, na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial anual regular do 
Plano Básico de Benefícios III da Previndus, patrocinado pela Previndus, informamos que o plano 
está solvente, tendo suas obrigações integralmente cobertas pelo Patrimônio de Cobertura do Plano. 

As provisões matemáticas apresentadas neste parecer são estimativas e baseadas em premissas 
sobre eventos futuros. Determinadas regras do plano, julgadas imateriais do ponto de vista atuarial, 
não são avaliadas. Outras regras são calculadas por aproximação na avaliação atuarial para 
apuração dos compromissos do plano. A Willis Towers Watson adota aproximações em seus cálculos 
que, de acordo com sua avaliação, não resultam em diferença expressiva em relação aos resultados 
que seriam obtidos usando cálculos mais detalhados ou dados mais precisos. 

As premissas atuariais adotadas foram determinadas através de estudos de aderência elaborados 
conforme a legislação vigente. 

Futuras avaliações atuariais podem apresentar resultados diferentes dos registrados neste parecer 
devido a diversos fatores, dentre eles destacamos: experiência do plano diferente da prevista nas 
premissas econômicas ou demográficas; alteração nas premissas econômicas ou demográficas; 
mudança nas regras do plano e/ou na legislação; e eventos significativos ocorridos na patrocinadora, 
tais como reestruturações, aquisições e alienações. 

Os resultados apresentados neste parecer estão diretamente vinculados à precisão e integridade dos 
dados e informações de responsabilidade da entidade e sua patrocinadora. 

Este parecer atuarial foi elaborado para a Previndus com o propósito de apresentar os resultados da 
avaliação atuarial em 31/12/2019. Este documento não se destina ou deve ser utilizado para outros 
fins. Qualquer outro destinatário será considerado como tendo concordado que a Willis Towers 
Watson tem responsabilidade apenas com a Previndus em relação a todas as questões relativas a 
este documento, e se basear neste documento não resultará na criação de qualquer direito ou 
responsabilidade pela Willis Towers Watson para tal destinatário.  

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2020. 

 

Sátyro Florentino Teixeira Neto  Joana Freguglia Machado Carneiro 
MIBA nº 1.158  MIBA nº 2.573 
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do Plano Básico de Benefícios III - 

SENAI-RJ  

referente ao exercício de 2019

Fevereiro, 2020
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Introdução 
Este parecer atuarial, em atendimento à legislação vigente, tem por objetivo apresentar os resultados 
da avaliação atuarial completa de encerramento do exercício do Plano Básico de Benefícios III da 
Previndus – Associação de Previdência Complementar, patrocinado pelo Senai/RJ. 

Para fins desta avaliação atuarial foi adotado como data do cadastro 30/06/2019 e como data da 
avaliação 31/12/2019. 

Qualidade da Base Cadastral 

Após a análise detalhada dos dados e correções feitas pela Previndus, foi verificado que os dados 
estavam suficientemente completos, não havendo necessidade de qualquer ajuste para realização da 
avaliação atuarial. 

A responsabilidade sobre a veracidade e completitude das informações prestadas é inteiramente da 
patrocinadora, do administrador do plano e de seus respectivos representantes legais, não cabendo 
ao atuário qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas. 

Patrocinadores e Instituidores  

CNPJ Razão Social 
03.848.688/0001-52 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Senai 

A avaliação atuarial à qual se refere este parecer reflete o regulamento vigente aprovado pela 
Portaria nº 1.001, de 20/11/2019. 
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Estatísticas 
As estatísticas a seguir estão posicionadas na data base do cadastro. 

Participantes ativos1 

 Em 30/06/2019 
Quantidade  
- Ativos 1.571 
- Autopatrocinados 10 
- Benefício Proporcional Diferido  90 
Idade média (em anos) 43,3 
Tempo médio de serviço (em anos) 8,9 
Tempo médio de contribuição (em anos) 7,9 
Tempo médio para aposentadoria (em anos) 16,7 

 

Assistidos  

 Em 30/06/2019 

Benefício  
Quantidade de 

Benefícios 
Concedidos  

Idade Média dos 
Assistidos (anos)  

Valor Médio do 
Benefício (R$)  

Aposentadoria  43 66,8 2.540 
Aposentadoria por invalidez 1 38 676 
Pensionistas (grupos familiares) 5 58,4 2.023 

  

 
1 Quantidade de BPDs inclui em aguardo e presumidos. Demais informações não contemplam BPDs. 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 5 
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Hipóteses e Métodos Atuariais 
O conjunto de hipóteses e métodos atuariais adotados nos cálculos atuariais resultou de um processo 
de interação entre a Willis Towers Watson e a Previndus e contam com o aval da patrocinadora do 
Plano Básico de Benefícios III, conforme determina a redação vigente da Resolução CNPC nº 30, de 
10/10/2018 e da Instrução nº 10 de 30/11/2018. 

Para a apuração das provisões matemáticas e dos custos foram utilizadas as seguintes hipóteses e 
métodos atuariais: 

 2019 2018 
Taxa Real Anual de Juros 4,05% 4,58% 

Projeção de Crescimento Real de Salário Ativos: 1,95% 
Autopatrocinados: 0% 

Ativos: 1,95% 
Autopatrocinados: 0% 

Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo 
dos Salários 100,0% 100,0% 

Tábua de Mortalidade Geral AT-19831 AT-19831 
Tábua de Entrada em Invalidez TASA 1927 TASA 1927 

Desligamento Experiência WTW 
Modificada +0,12 

Experiência Previndus 
2010-2012 

A seguir descrevemos algumas razões para a seleção das principais hipóteses. 

Taxa real anual de juros  

A taxa real anual de juros, utilizada para trazer a valor presente os pagamentos dos benefícios 
definidos, conforme determinam a Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, da Instrução nº 10, de 
30/11/2018, e a Portaria Previc no 300, de 12/4/2019, deve ser justificada pela entidade fechada de 
previdência complementar com base em estudos técnicos que comprovem a convergência das 
hipóteses de rentabilidade dos investimentos ao plano de custeio e ao fluxo futuro de receitas de 
contribuições e de pagamento de benefícios. 

A Willis Towers Watson foi contratada pela Previndus para desenvolver tal estudo utilizando os fluxos 
de benefícios e contribuições do plano resultantes da última avaliação atuarial regular, elaborados 
com as respectivas hipóteses atuariais recomendadas por estudos de aderência e segundo as regras 
do plano de benefícios estabelecidas no regulamento vigente aprovado.  

Quando apurada a TIR dos passivos, foi obtido, com nível de confiança de 50%, suporte para a 
adoção da taxa real de juros de 4,05% para o Plano Básico de Benefícios III da Previndus, referente à 

 
1 Tábuas específicas por sexo 
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patrocinadora Senai/RJ. Essa taxa está dentro do intervalo indicado pela Portaria Previc no 300/2018 
para esse plano (limite inferior: 4,02% a.a. e limite superior: 6,14%). 

Sendo assim, a Previndus e a patrocinadora Senai/RJ do Plano Básico de Benefícios III optaram por 
utilizar a taxa real anual de juros de 4,05% na avaliação atuarial de 2019. 

Esse estudo foi aprovado pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Deliberativo da Previndus e 
acompanhado de parecer emitido pelo Conselho Fiscal da Previndus. 

Projeção do crescimento real de salário 

A taxa de projeção crescimento real de salário deve ser baseada na política de recursos humanos de 
longo prazo dos patrocinadores do plano de benefícios de modo a refletir o aumento real médio de 
salário que as empresas estimam que um empregado tenha ao longo de toda a sua carreira.  

A Willis Towers Watson, responsável pela avaliação atuarial do Plano Básico de Benefícios III da 
Previndus, referente à patrocinadora Senai/RJ, realizou em novembro/2019, estudo de aderência da 
hipótese de projeção do crescimento real de salários para atender aos dispositivos previstos nas 
bases técnicas da CNPC nº 30, de 10/10/2018, e na Instrução n° 10 de 30/11/2018.  

A hipótese de projeção do crescimento real de salário adotada em 2019 reflete o resultado desse 
estudo. 

Fator de determinação do valor real ao longo do tempo 

Fator aplicado sobre os salários, a fim de determinar um valor médio e constante, em termos reais, 
durante o período de um ano. Isso significa que nas projeções de longo prazo, haverá uma perda do 
poder aquisitivo dos salários. 

Esse fator é calculado em função do nível de inflação estimado no longo prazo e do número de 
reajustes dos salários, que ocorrerá durante o período de 12 meses. 

A adoção de um fator de 100% reflete a opção por se utilizar valores nominais no processo de 
avaliação atuarial, independente da inflação. 

Hipóteses Biométricas e Demográficas 

As tábuas biométricas e demográficas são instrumentos que permitem medir as probabilidades de 
ocorrência de eventos, como morte, invalidez e desligamento de uma população em função da idade 
e do sexo. 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 7 
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Essas tábuas são selecionadas dentre um conjunto de tábuas geralmente aceitas no Brasil para a 
avaliação dos compromissos com benefícios de longo prazo.  

A escolha da tábua de mortalidade que melhor se ajuste ao perfil dos participantes dos planos de 
benefícios tem sido um assunto amplamente discutido nos últimos anos pelas empresas. Atualmente 
não existem tábuas brasileiras que representem a mortalidade de participantes dos fundos de pensão 
no Brasil. 

As hipóteses biométricas e demográficas utilizadas nesta avaliação são as indicadas no estudo de 
aderência de hipóteses atuariais realizado em novembro/2019 pela Willis Towers Watson. 

Regime Financeiro e Métodos Atuariais  

Benefício Regime Método de Financiamento 
Aposentadoria Antecipada Capitalização Capitalização Financeira 
Aposentadoria Normal Capitalização Capitalização Financeira 
Aposentadoria por Invalidez Capitalização Idade de Entrada 
Pensão por Morte (antes da 
aposentadoria) 

Capitalização Idade de Entrada 

Pensão por Morte (após a 
aposentadoria) 

Capitalização Capitalização Financeira 

Comentários sobre métodos atuariais 

As taxas de custeio referentes aos benefícios de risco do plano serão recalculadas atuarialmente no 
início de cada exercício, variando de acordo com a evolução demográfica da população e o 
patrimônio do plano destinado ao pagamento dos benefícios de risco. 

As taxas de custeio apuradas pelo método indicado se manterão niveladas, salvo se a experiência 
real divergir das hipóteses adotadas. 

Os métodos de financiamento são adequados à natureza do plano e atendem ao limite mínimo 
estabelecido na Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018.
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Patrimônio Social 
Com base no balancete do Plano Básico de Benefícios III, patrocinado pelo Senai/RJ, de 31 de 
dezembro de 2019, o Patrimônio Social é de R$ 93.412.913,18. 

De acordo com informações prestadas pela Previndus não há títulos marcados na curva. 

A Willis Towers Watson não efetuou qualquer análise sobre a qualidade dos ativos que compõem o 
Patrimônio Social do Plano de Benefícios ora avaliado tendo se baseado na informação fornecida 
pela Previndus. 
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Patrimônio de Cobertura do Plano, 
Provisões e Fundos 
Com base nos dados cadastrais, utilizando as hipóteses e os métodos anteriormente mencionados, 
certificamos que a composição do Patrimônio de Cobertura do Plano, das Provisões e dos Fundos 
em 31 de dezembro de 2019 é a seguinte:  

                      (R$) 
2.3 Patrimônio Social           93.412.913,18 
2.3.1 Patrimônio de Cobertura do Plano       90.721.069,78 
2.3.1.1 Provisões Matemáticas         89.782.666,88 
2.3.1.1.01 Benefícios Concedidos         32.053.723,91 
2.3.1.1.01.01 Contribuição Definida         32.053.723,91 
2.3.1.1.01.01.01 Saldo de Conta dos Assistidos       32.053.723,91 
2.3.1.1.01.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização     0.00 
2.3.1.1.01.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos     0.00 
2.3.1.1.01.02.02 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos     0.00 
2.3.1.1.02 Benefícios a Conceder         57.728.942,97 
2.3.1.1.02.01 Contribuição Definida         56.367.091,97 
2.3.1.1.02.01.01 Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es) / Instituidor(es)     22.074.993,38 
2.3.1.1.02.01.02 Saldo de Contas - Parcela Participantes     34.292.098,59 
2.3.1.1.02.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Programado   0.00 
2.3.1.1.02.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados     0.00 
2.3.1.1.02.02.02 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores     0.00 
2.3.1.1.02.02.03 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes     0.00 
2.3.1.1.02.03 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não Programado 1.361.851,00 
2.3.1.1.02.03.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados     2.183.412,00 
2.3.1.1.02.03.02 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores     (821.561,00) 
2.3.1.1.02.03.03 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes     0.00 
2.3.1.1.03 (-) Provisões Matemáticas a Constituir       0.00 
2.3.1.2 Equilíbrio Técnico           938.402,90 
2.3.1.2.01 Resultados Realizados         938.402,90 
2.3.1.2.01.01 Superavit Técnico Acumulado       938.402,90 
2.3.1.2.01.01.01 Reserva de Contingência       200.873,02 
2.3.1.2.01.01.02 Reserva Especial para Revisão de Plano     737.529,88 
2.3.1.2.01.02 (-) Deficit Técnico Acumulado       0.00 
2.3.1.2.02 Resultados a Realizar         0.00 
2.3.2 Fundos               2.691.843,40 
2.3.2.1 Fundos Previdenciais         169.323,23 
2.3.2.1.01 Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar     169.323,23 
2.3.2.1.02 Revisão de Plano           0.00 
2.3.2.2 Fundos Administrativos         2.522.520,17 
2.3.2.2.01 Plano de Gestão Administrativa       2.522.520,17 
2.3.2.2.02 Participação no Fundo Administrativo PGA       0.00 
2.3.2.3 Fundos dos Investimentos         0.00 
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 Duração do Passivo do Plano de Benefícios 

A duração do passivo é de 4,75 anos (57 meses), e foi apurada com base nos resultados desta 
avaliação atuarial adotando a metodologia definida pela Previc na Instrução nº 10, de 30/11/2018, 
após preenchimento, pela entidade, dos fluxos de pagamentos de benefícios do plano, líquidos de 
contribuições referentes a assistidos incidentes sobre esses benefícios, no Sistema Venturo no site 
da Previc. 

Reserva de Contingência 

De acordo com o Art. 15º da Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, o resultado superavitário deve 
ser destinado à constituição de reserva de contingência, até o limite de 25% das provisões 
matemáticas ou até o limite calculado pela seguinte fórmula, o que for menor: 

■ Limite da Reserva de Contingência = [10% + (1% x duração do passivo do plano)] x Provisão Matemática 

Com a aplicação do descrito acima, o limite da reserva de contingência monta em R$ 200.873,02. 

Uma vez que o superavit apurado do plano é superior ao limite de 14,75%, calculado pela fórmula 
acima, foi alocado na reserva de contingência o equivalente a R$ 200.873,02 e a parcela 
remanescente de R$ 737.529,88 foi registrada em reserva especial. 

Ressaltamos que Provisões Matemáticas são as provisões cujo valor ou nível seja previamente 
estabelecido e cujo custeio seja determinado atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e 
manutenção, deduzidas das respectivas provisões matemáticas a constituir. 

Ajuste de Precificação 

Conforme disposto na Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, o valor do ajuste de precificação, 
positivo ou negativo, será deduzido ou acrescido, respectivamente, para fins de equacionamento do 
deficit. E no caso de distribuição de superavit, o valor do ajuste de precificação, quando negativo, 
será deduzido do valor a ser distribuído. 

O valor do Ajuste de Precificação corresponde à diferença entre o valor dos títulos públicos federais 
atrelados a índice de preços classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, calculado 
considerando a taxa de juros real anual utilizada na respectiva avaliação atuarial e o valor contábil 
desses títulos. 

Para os Planos Básicos de Benefícios III, uma vez que não há títulos públicos federais atrelados a 
índice de preços classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, não é aplicável o 
Ajuste de Precificação definido na CNPC nº 30/2018. 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 11 
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Regras de constituição e reversão dos fundos previdenciais  

Fundo de Reversão de Sobras de Contribuições da Patrocinadora 

Em reunião ocorrida em 17/08/2016, foi proposta pela Diretoria a renomeação do Fundo de Perdas e 
Ganhos para Fundo de Reversão de Sobras de Contribuições da Patrocinadora, a qual foi realizada 
após concordância da Willis Towers Watson, do Jurídico da Previndus e da ciência do Conselho 
Deliberativo. 

O Fundo de Reversão de Sobras de Contribuições da Patrocinadora é constituído com valores 
acumulados exclusivamente da subconta de Patrocinadora que não forem incluídos no saldo de conta 
aplicável por ocasião da concessão do Benefício, de Instituto de Resgate ou Portabilidade, que 
podem ocorrer, conforme os itens do Regulamento Básico, nas situações descriminadas a seguir: 

■ Nos casos de falecimento ou invalidez de participantes em gozo de licença – itens 4.2 e 4.3; 

■ Na existência de Beneficiários nos casos de falecimento em atividade – item 10.6.3; 

■ Nos casos de morte durante o diferimento do Benefício Proporcional Diferido e não existindo 
Beneficiários – item 11.1.5.1; 

■ Na concessão do Instituto da Portabilidade – item 11.2.6; e 

■ Na concessão do Instituto do Resgate – item 11.3.2 

Os recursos podem ser usados exclusivamente pela patrocinadora. A critério da patrocinadora, os 
valores alocados poderão ser utilizados para amortizar o saldo devedor, abater contribuições ou 
abater as parcelas mensais do contrato de dívida. 

Em 31/12/2019 esse Fundo corresponde a R$ 58.232,43. 

Fundo Residual de Migração 

Em face do contrato firmado entre a Previndus e a Patrocinadora, as sobras referentes aos 
“Excedentes Integralizados”, serão utilizadas, futuramente, para reduzir os valores das dívidas da 
Patrocinadora. Para que estes valores sejam segregados, eles passaram a constituir o Fundo 
Residual de Migração.  

A critério da patrocinadora, esse fundo poderá ser utilizado para abater contribuições e/ou amortizar o 
saldo devedor do contrato de dívida, uma vez que o contrato de dívida firmado entre a Previndus e a 
Patrocinadora, que corresponde à origem do fundo, permite a utilização com esse fim. 

Em 31/12/2019 esse Fundo corresponde a R$ 111.090,80. 
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Rentabilidade do Plano 

O retorno dos investimentos de 2019 informado pela Previndus para o Plano de Benefícios III 
equivale a 11,24%. Esse percentual líquido da inflação anual de 4,4816% (variação do INPC no ano 
de 2019) resulta em uma rentabilidade de 6,47%, que é superior à hipótese da taxa real anual de 
juros de 4,58% a.a. utilizada na avaliação atuarial de 2018. Por ser uma premissa de longo prazo, o 
monitoramento dessa hipótese continuará sendo feito anualmente na forma estabelecida na 
legislação vigente. 

A rentabilidade do Plano demonstrada é referente apenas à parcela de benefício definido do plano. 

Variação das Provisões Matemáticas  

O quadro a seguir apresenta um resumo do passivo atuarial encerrado em 31/12/2019 comparado 
com o passivo atuarial encerrado em 31/12/2018 atualizado para 31/12/2019: 

 Valores em R$ de 31/12/2019 Variação     
em % Exercício Encerrado Exercício Anterior 

Atualizado 
Passivo Atuarial  89.782.666,88   89.569.711,67  0,24% 
Benefícios Concedidos  32.053.723,91   32.053.723,91  0,00% 
Contribuição Definida  32.053.723,91   32.053.723,91  0,00% 
Benefício Definido  -     -    0,00% 
Benefícios a Conceder  57.728.942,97   57.515.987,76  0,37% 
Contribuição Definida  56.367.091,97   56.367.091,97  0,00% 
Benefício Definido  1.361.851,00   1.148.895,79  18,54% 

Comparando o Passivo Atuarial reavaliado no exercício encerrado no valor de R$ 89.782.666,88 com 
o passivo atuarial encerrado em 31/12/2018 atualizado, a variação encontrada é de 0,24%. 

Convém ressaltar que 1,52% (R$ 1.361.851,00) do Passivo Atuarial de R$ 89.782.666,88 é 
determinado atuarialmente com base nas hipóteses e métodos anteriormente indicados, pois 
corresponde à parcela de benefício definido das Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder 
relativa aos benefícios de risco. Os 98,55% restantes (R$ 88.420.815,88) são provenientes dos 
saldos de conta formados pelas contribuições dos participantes e das patrocinadoras acrescidas do 
retorno dos investimentos, cujas informações são de inteira responsabilidade da Previndus. 

A redução da taxa de juros e as alterações no perfil da massa de participantes, principalmente 
referente a variação salarial e de percentuais de contribuição, justificam a variação nas Provisões 
Matemáticas de benefícios a conceder de benefício definido  

Previndus - Associação de Previdência Complementar 13 
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Tendo em vista a natureza desse plano, as hipóteses adotadas, a movimentação da massa de 
participantes e os saldos de conta informados pela Previndus, consideramos aceitáveis as variações 
ocorridas para as parcelas de benefícios definidos. 

Principais riscos atuariais 

Os riscos atuariais são monitorados através de estudos regulares de aderência de hipóteses, 
conforme legislação vigente, e podem ser mitigados através da adequação das hipóteses aos 
resultados desses estudos. As hipóteses que causam maior impacto são: taxa real anual de juros, 
tábua de mortalidade geral, crescimento real de salários e rotatividade. 

Variação do resultado 

O superávit diminuiu de R$ 1.140.306,52 em 31/12/2018 para R$ 938.402,90 em 31/12/2019. 

Natureza do resultado 

A manutenção do resultado superavitário tem como principal motivo a rentabilidade da parcela de 
benefício definido do patrimônio do plano. 
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Plano de Custeio 
Patrocinadoras 

De acordo com a Lei Complementar nº 109/2001 e o regulamento do plano, a patrocinadora deverá 
efetuar, a partir de 01/04/2020: 

■ Contribuições mensais normais equivalentes a 0,16% da folha de salários de participantes, do 
plano, correspondentes ao custo normal:  

 Custo do Ano (%) 
Aposentadoria por Invalidez 0,06% 
Pensão por Morte 0,10% 
Total 0,16% 

Adicionalmente, a patrocinadora deverá efetuar as contribuições definidas no regulamento estimadas 
em 2,59% da folha de salários. 

A contribuição para custeio das despesas administrativas está sendo aportada diretamente pela 
Patrocinadora em um Fundo específico da Entidade. Com base no planejamento orçamentário da 
entidade para 2020, o valor anual de contribuição administrativa pago pelas patrocinadoras será de 
R$ 1.159.833,76. 

As contribuições contratadas referentes ao serviço passado do processo de migração estão alocadas 
no ativo na conta 1211.04.02 – como Serviço Passado Contratado e seu saldo em 31/12/2019 é 
R$ 7.233.964,82. 

Participantes 

As contribuições dos participantes deverão ser praticadas conforme previsto no Regulamento do 
plano, que foram estimadas em 2019 em 3,35% da folha de salários de participação. 

Autopatrocinados  

Os autopatrocinados deverão efetuar as contribuições básica e adicional em seu nome e da 
patrocinadora, além da contribuição referente à despesa administrativa. 

Benefícios Proporcionais Diferidos 

Os participantes que optaram pelo Benefício Proporcional Diferido devem arcar com as despesas 
administrativas do plano. 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 15 

Fevereiro, 2020  

Tendo em vista a natureza do plano e a vinculação, nesse tipo de plano, da contribuição patronal com 
os fatos efetivamente ocorridos tais como salários realmente pagos, contribuição realizada pelo 
participante e índice de adesão ao plano, as taxas de contribuição definida apresentadas neste 
parecer são estimativas, podendo, portanto, deixar de coincidir com as taxas efetivamente praticadas. 

Fonte dos Recursos  

A seguir temos os valores estimados das contribuições a serem realizadas para o plano de benefícios 
pelos participantes, assistidos e patrocinadores em reais e em percentual da folha de participação. 

 Participantes Assistidos Patrocinador 

 Em R$ Em % da 
folha Em R$ Em % da 

folha Em R$ Em % da 
folha 

Total de Contribuições 
Previdenciárias 3.274.249,13 3,35%   2.684.919,61 2,75% 

 Normais 3.274.249,13 3,35%   2.684.919,61 2,75% 
 Extraordinárias       
Utilização de Fundos       
 Exigência Regulamentar       
 Destinação de Reserva       
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Conclusão 
Face ao exposto, na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial anual regular do 
Plano Básico de Benefícios III da Previndus, patrocinado por Senai/RJ, informamos que o plano está 
solvente, tendo suas obrigações integralmente cobertas pelo Patrimônio de Cobertura do Plano. 

A existência de contrato de dívida, no valor de R$ 7.233.964,83 com a patrocinadora inviabiliza a 
destinação do superavit conforme a Resolução CNPC nº 30/2018. 

As provisões matemáticas apresentadas neste parecer são estimativas e baseadas em premissas 
sobre eventos futuros. Determinadas regras do plano, julgadas imateriais do ponto de vista atuarial, 
não são avaliadas. Outras regras são calculadas por aproximação na avaliação atuarial para 
apuração dos compromissos do plano. A Willis Towers Watson adota aproximações em seus cálculos 
que, de acordo com sua avaliação, não resultam em diferença expressiva em relação aos resultados 
que seriam obtidos usando cálculos mais detalhados ou dados mais precisos. 

As premissas atuariais adotadas foram determinadas através de estudos de aderência elaborados 
conforme a legislação vigente. 

Futuras avaliações atuariais podem apresentar resultados diferentes dos registrados neste parecer 
devido a diversos fatores, dentre eles destacamos: experiência do plano diferente da prevista nas 
premissas econômicas ou demográficas; alteração nas premissas econômicas ou demográficas; 
mudança nas regras do plano e/ou na legislação; e eventos significativos ocorridos na patrocinadora, 
tais como reestruturações, aquisições e alienações. 

Os resultados apresentados neste parecer estão diretamente vinculados à precisão e integridade dos 
dados e informações de responsabilidade da entidade e sua patrocinadora. 

Este parecer atuarial foi elaborado para a Previndus com o propósito de apresentar os resultados da 
avaliação atuarial em 31/12/2019. Este documento não se destina ou deve ser utilizado para outros 
fins. Qualquer outro destinatário será considerado como tendo concordado que a Willis Towers 
Watson tem responsabilidade apenas com a Previndus em relação a todas as questões relativas a 
este documento, e se basear neste documento não resultará na criação de qualquer direito ou 
responsabilidade pela Willis Towers Watson para tal destinatário.  

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2020. 

 

Sátyro Florentino Teixeira Neto  Joana Freguglia Machado Carneiro 
MIBA nº 1.158  MIBA nº 2.573 
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Introdução 
Este parecer atuarial, em atendimento à legislação vigente, tem por objetivo apresentar os resultados 
da avaliação atuarial completa de encerramento do exercício do Plano Básico de Benefícios III da 
Previndus – Associação de Previdência Complementar, patrocinado pelo Sesi/RJ. 

Para fins desta avaliação atuarial foi adotado como data do cadastro 30/06/2019 e como data da 
avaliação 31/12/2019. 

Qualidade da Base Cadastral 

Após a análise detalhada dos dados e correções feitas pela Previndus, foi verificado que os dados 
estavam suficientemente completos, não havendo necessidade de qualquer ajuste para realização da 
avaliação atuarial. 

A responsabilidade sobre a veracidade e completitude das informações prestadas é inteiramente das 
patrocinadoras, do administrador do plano e de seus respectivos representantes legais, não cabendo 
ao atuário qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas. 

Patrocinadores e Instituidores  

CNPJ  Razão Social  
03.851.171/0001-12 Serviço Social da Indústria - Sesi 

A avaliação atuarial à qual se refere este parecer reflete o regulamento vigente aprovado pela 
Portaria nº 1.002, de 21 de novembro de 2019. 
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Estatísticas 
As estatísticas a seguir estão posicionadas na data base do cadastro. 

Participantes ativos1 

  Em 30/06/2019 
Quantidade  
- Ativos 2.472 
- Autopatrocinados 9 
- Benefício Proporcional Diferido  178 
Idade média (em anos) 42,2 
Tempo médio de serviço (em anos) 9,0 
Tempo médio de contribuição (em anos) 7,8 
Tempo médio para aposentadoria (em anos) 17,8 

 
Assistidos  

 Em 30/06/2019 

Benefício  
Quantidade de 

Benefícios 
Concedidos  

Idade Média dos 
Assistidos (anos)  

Valor Médio do 
Benefício (R$)  

Aposentadoria  25 66,6 2.209 
Aposentadoria por invalidez 1 60 898 
Pensionistas (grupos familiares) 3 54,2 2.707 

 

  

 
1 Quantidade de BPDs inclui em aguardo e presumidos. Demais informações não contemplam BPDs. 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 5 
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Hipóteses e Métodos Atuariais 
O conjunto de hipóteses e métodos atuariais adotados nos cálculos atuariais resultou de um processo 
de interação entre a Willis Towers Watson e a Previndus e contam com o aval da patrocinadora do 
Plano Básico de Benefícios III, conforme determina a redação vigente da Resolução CNPC nº 30, de 
10/10/2018, e da Instrução nº 10 de 30/11/2018. 

Para a apuração das provisões matemáticas e dos custos foram utilizadas as seguintes hipóteses e 
métodos atuariais: 

 2019  2018 
Taxa Real Anual de Juros 4,06% 4,49% 

Projeção de Crescimento Real de Salário Ativos: 2,69% 
Autopatrocinados: 0% 

Ativos: 2,69% 
Autopatrocinados: 0% 

Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do 
Tempo dos Salários 100,0% 100,0% 

Tábua de Mortalidade Geral AT-19831 AT-19831 
Tábua de Entrada em Invalidez TASA 1927 TASA 1927 

Desligamento Experiência WTW 
Modificada +0,12 

Experiência Previndus 
2010-2012 

A seguir descrevemos algumas razões para a seleção das principais hipóteses. 

Taxa real anual de juros  

A taxa real anual de juros, utilizada para trazer a valor presente os pagamentos dos benefícios 
definidos, conforme determinam a Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, a Instrução n° 10 de 
30/11/2018, e a Portaria Previc no 300/2019, de 12/04/2019, deve ser justificada pela entidade 
fechada de previdência complementar com base em estudos técnicos que comprovem a 
convergência das hipóteses de rentabilidade dos investimentos ao plano de custeio e ao fluxo futuro 
de receitas de contribuições e de pagamento de benefícios. 

A Willis Towers Watson foi contratada pela Previndus para desenvolver tal estudo utilizando os fluxos 
de benefícios e contribuições do plano resultantes da última avaliação atuarial regular, elaborados 
com as respectivas hipóteses atuariais recomendadas por estudos de aderência e segundo as regras 
do plano de benefícios estabelecidas no regulamento vigente aprovado.  

Quando apurada a TIR dos passivos, foi obtido, com nível de confiança de 50%, suporte para a 
adoção da taxa real de juros de 4,06% para o Plano Básico de Benefícios III da Previndus, referente à 

 
1 Tábuas específicas por sexo 
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patrocinadora Sesi/RJ. Essa taxa está dentro do intervalo indicado pela Portaria Previc no 300/2019 
para esse plano (limite inferior: 4,02% a.a. e limite superior: 6,14%). 

Sendo assim, a Previndus e a patrocinadora Sesi/RJ do Plano Básico de Benefícios III optaram por 
utilizar a taxa real anual de juros de 4,06% na avaliação atuarial de 2019. 

Esse estudo foi aprovado pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Deliberativo da Previndus e 
acompanhado de parecer emitido pelo Conselho Fiscal da Previndus. 

Projeção do crescimento real de salário 

A taxa de projeção crescimento real de salário deve ser baseada na política de recursos humanos de 
longo prazo dos patrocinadores do plano de benefícios de modo a refletir o aumento real médio de 
salário que as empresas estimam que um empregado tenha ao longo de toda a sua carreira.  

A Willis Towers Watson, responsável pela avaliação atuarial do Plano Básico de Benefícios III da 
Previndus, referente à patrocinadora Sesi/RJ, realizou em novembro/2019, estudo de aderência da 
hipótese de projeção do crescimento real de salários para atender aos dispositivos previstos nas 
bases técnicas da Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, e na Instrução n° 10, de 30/11/2018. 

A hipótese de projeção do crescimento real de salário adotada em 2018 reflete o resultado desse 
estudo. 

Fator de determinação do valor real ao longo do tempo 

Fator aplicado sobre os salários, a fim de determinar um valor médio e constante, em termos reais, 
durante o período de um ano. Isso significa que nas projeções de longo prazo, haverá uma perda do 
poder aquisitivo dos salários. 

Esse fator é calculado em função do nível de inflação estimado no longo prazo e do número de 
reajustes dos salários, que ocorrerá durante o período de 12 meses. 

A adoção de um fator de 100% reflete a opção por se utilizar valores nominais no processo de 
avaliação atuarial, independente da inflação. 

Hipóteses Biométricas e Demográficas 

As tábuas biométricas e demográficas são instrumentos que permitem medir as probabilidades de 
ocorrência de eventos, como morte, invalidez e desligamento de uma população em função da idade 
e do sexo. 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 7 
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Essas tábuas são selecionadas dentre um conjunto de tábuas geralmente aceitas no Brasil para a 
avaliação dos compromissos com benefícios de longo prazo.  

A escolha da tábua de mortalidade que melhor se ajuste ao perfil dos participantes dos planos de 
benefícios tem sido um assunto amplamente discutido nos últimos anos pelas empresas. Atualmente 
não existem tábuas brasileiras que representem a mortalidade de participantes dos fundos de pensão 
no Brasil. 

As hipóteses biométricas e demográficas utilizadas nesta avaliação são as indicadas no estudo de 
aderência de hipóteses atuariais realizado em novembro/2019 pela Willis Towers Watson  

Regime Financeiro e Métodos Atuariais  

Benefício  Regime  Método de Financiamento  
Aposentadoria Antecipada Capitalização Capitalização Financeira 
Aposentadoria Normal Capitalização Capitalização Financeira 
Aposentadoria por Invalidez Capitalização Idade de Entrada 
Pensão por Morte (antes da aposentadoria) Capitalização Idade de Entrada 
Pensão por Morte (após a aposentadoria) Capitalização Capitalização Financeira 

Comentários sobre métodos atuariais 

As taxas de custeio referentes aos benefícios de risco do plano serão recalculadas atuarialmente no 
início de cada exercício, variando de acordo com a evolução demográfica da população e o 
patrimônio do plano destinado ao pagamento dos benefícios de risco. 

As taxas de custeio apuradas pelo método indicado se manterão niveladas, salvo se a experiência 
real divergir das hipóteses adotadas. 

Os métodos de financiamento são adequados à natureza do plano e atendem ao limite mínimo 
estabelecido pela Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018. 
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Patrimônio Social 
Com base no balancete do Plano Básico de Benefícios III, patrocinado pelo Sesi/RJ, de 31 de 
dezembro de 2019, o Patrimônio Social é de R$ 95.522.032,94. 

De acordo com informações prestadas pela Previndus não há títulos marcados na curva. 

A Willis Towers Watson não efetuou qualquer análise sobre a qualidade dos ativos que compõem o 
Patrimônio Social do Plano de Benefícios ora avaliado tendo se baseado na informação fornecida 
pela Previndus. 

 

  

Previndus - Associação de Previdência Complementar 9 
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Patrimônio de Cobertura do Plano, 
Provisões e Fundos 
Com base nos dados cadastrais, utilizando as hipóteses e os métodos anteriormente mencionados, 
certificamos que a composição do Patrimônio de Cobertura do Plano, das Provisões e dos Fundos 
em 31 de dezembro de 2019 é a seguinte:  

                      (R$) 
2.3 Patrimônio Social           95.522.032,94 
2.3.1 Patrimônio de Cobertura do Plano       90.182.610,90 
2.3.1.1 Provisões Matemáticas         87.742.565,49 
2.3.1.1.01 Benefícios Concedidos         15.313.661,99 
2.3.1.1.01.01 Contribuição Definida         15.313.661,99 
2.3.1.1.01.01.01 Saldo de Conta dos Assistidos       15.313.661,99 
2.3.1.1.01.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização     0,00 
2.3.1.1.01.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos     0,00 
2.3.1.1.01.02.02 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos     0,00 
2.3.1.1.02 Benefícios a Conceder         72.428.903,50 
2.3.1.1.02.01 Contribuição Definida         70.748.241,50 
2.3.1.1.02.01.01 Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es) / Instituidor(es)     27.822.761,04 
2.3.1.1.02.01.02 Saldo de Contas - Parcela Participantes     42.925.480,46 
2.3.1.1.02.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Programado   0,00 
2.3.1.1.02.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados     0,00 
2.3.1.1.02.02.02 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores     0,00 
2.3.1.1.02.02.03 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes     0,00 
2.3.1.1.02.03 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não Programado 1.680.662,00 
2.3.1.1.02.03.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados     2.992.045,00 
2.3.1.1.02.03.02 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores     (1.311.383,00) 
2.3.1.1.02.03.03 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes     0,00 
2.3.1.1.03 (-) Provisões Matemáticas a Constituir       0,00 
2.3.1.2 Equilíbrio Técnico           2.440.045,41 
2.3.1.2.01 Resultados Realizados         2.440.045,41 
2.3.1.2.01.01 Superavit Técnico Acumulado       2.440.045,41 
2.3.1.2.01.01.01 Reserva de Contingência       256.132,89 
2.3.1.2.01.01.02 Reserva Especial para Revisão de Plano     2.183.912,52 
2.3.1.2.01.02 (-) Deficit Técnico Acumulado       0,00 
2.3.1.2.02 Resultados a Realizar         0,00 
2.3.2 Fundos               5.339.422,04 
2.3.2.1 Fundos Previdenciais         1.696.745,52 
2.3.2.1.01 Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar     1.696.745,52 
2.3.2.1.02 Revisão de Plano           0,00 
2.3.2.2 Fundos Administrativos         3.642.676,52 
2.3.2.3 Fundos dos Investimentos         0,00 
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Duração do Passivo do Plano de Benefícios 

A duração do passivo é de 5,24 anos (63 meses), e foi apurada com base nos resultados desta 
avaliação atuarial adotando a metodologia definida pela Previc na Instrução nº 10, de 30/11/2018, 
após preenchimento, pela entidade, dos fluxos de pagamentos de benefícios do plano, líquidos de 
contribuições referentes a assistidos incidentes sobre esses benefícios, no Sistema Venturo no site 
da Previc. 

Reserva de Contingência 

De acordo com o Art. 15º da Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, o resultado superavitário deve 
ser destinado à constituição de reserva de contingência, até o limite de 25% das provisões 
matemáticas ou até o limite calculado pela seguinte fórmula, o que for menor: 

■ Limite da Reserva de Contingência = [10% + (1% x duração do passivo do plano)] x Provisão Matemática 

Com a aplicação do descrito acima, o limite da reserva de contingência monta em R$ 256.132,89. 
Uma vez que o superavit apurado do plano é superior ao limite de 15,24%, calculado pela fórmula 
acima, foi alocado na reserva de contingência o equivalente a R$ 256.132,89 e a parcela 
remanescente de R$ 2.183.912,52 foi registrada em reserva especial. 

Ressaltamos que Provisões Matemáticas são as provisões cujo valor ou nível seja previamente 
estabelecido e cujo custeio seja determinado atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e 
manutenção, deduzidas das respectivas provisões matemáticas a constituir. 

Ajuste de Precificação 

Conforme disposto na Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, o valor do ajuste de precificação, 
positivo ou negativo, será deduzido ou acrescido, respectivamente, para fins de equacionamento do 
deficit. E no caso de distribuição de superavit, o valor do ajuste de precificação, quando negativo, 
será deduzido do valor a ser distribuído. 

O valor do Ajuste de Precificação corresponde à diferença entre o valor dos títulos públicos federais 
atrelados a índice de preços classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, calculado 
considerando a taxa de juros real anual utilizada na respectiva avaliação atuarial e o valor contábil 
desses títulos. 

Para os Planos Básicos de Benefícios III, uma vez que não há títulos públicos federais atrelados a 
índice de preços classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, não é aplicável o 
Ajuste de Precificação definido na CNPC nº 30/2018. 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 11 
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Regras de constituição e reversão dos fundos previdenciais  

Fundo de Reversão de Sobras de Contribuições da Patrocinadora 

Em reunião ocorrida em 17/08/2016, foi proposta pela Diretoria a renomeação do Fundo de Perdas e 
Ganhos para Fundo de Reversão de Sobras de Contribuições da Patrocinadora, a qual foi realizada 
após concordância da Willis Towers Watson, do Jurídico da Previndus e da ciência do Conselho 
Deliberativo. 

O Fundo de Reversão de Sobras de Contribuições da Patrocinadora é constituído com valores 
acumulados exclusivamente da subconta de Patrocinadora que não forem incluídos no saldo de conta 
aplicável por ocasião da concessão do Benefício, de Instituto de Resgate ou Portabilidade, que 
podem ocorrer, conforme os itens do Regulamento Básico, nas situações descriminadas a seguir: 

■ Nos casos de falecimento ou invalidez de participantes em gozo de licença – itens 4.2 e 4.3; 

■ Na existência de Beneficiários nos casos de falecimento em atividade – item 10.6.3; 

■ Nos casos de morte durante o diferimento do Benefício Proporcional Diferido e não existindo 
Beneficiários – item 11.1.5.1; 

■ Na concessão do Instituto da Portabilidade – item 11.2.6; e 

■ Na concessão do Instituto do Resgate – item 11.3.2 

Os recursos podem ser usados exclusivamente pela patrocinadora. A critério da patrocinadora, os 
valores alocados poderão ser utilizados para amortizar o saldo devedor, abater contribuições ou 
abater as parcelas mensais do contrato de dívida. 

Em 31/12/2019 esse Fundo corresponde a R$ 1.207.676,48. 

Fundo Residual de Migração 

Em face do contrato firmado entre a Previndus e a Patrocinadora, as sobras referentes aos 
“Excedentes Integralizados”, serão utilizadas, futuramente, para reduzir os valores das dívidas da 
Patrocinadora. Para que estes valores sejam segregados, eles passaram a constituir o Fundo 
Residual de Migração.  

A critério da patrocinadora, esse fundo poderá ser utilizado para abater contribuições e/ou amortizar o 
saldo devedor do contrato de dívida, uma vez que o contrato de dívida firmado entre a Previndus e a 
Patrocinadora, que corresponde à origem do fundo, permite a utilização com esse fim. 

Em 31/12/2019 esse Fundo corresponde a 489.069,04. 
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Rentabilidade do Plano 

O retorno dos investimentos de 2019 informado pela Previndus para o Plano de Benefícios III 
equivale a 11,24%. Esse percentual líquido da inflação anual de 4,4816% (variação do INPC no ano 
de 2019) resulta em uma rentabilidade de 6,47%, que é superior à hipótese da taxa real anual de 
juros de 4,49% a.a. utilizada na avaliação atuarial de 2018. Por ser uma premissa de longo prazo, o 
monitoramento dessa hipótese continuará sendo feito anualmente na forma estabelecida na 
legislação vigente. 

A rentabilidade do Plano demonstrada é referente apenas à parcela de benefício definido do plano.  

Variação das Provisões Matemáticas  

O quadro a seguir apresenta um resumo do passivo atuarial encerrado em 31/12/2019 comparado 
com o passivo atuarial encerrado em 31/12/2019 atualizado para 31/12/2019: 

 Valores em R$ de 31/12/2019 Variação  
em % Exercício Encerrado Exercício Anterior 

Atualizado 
Passivo Atuarial 87.742.565,49  87.450.736,11  0,33% 
Benefícios Concedidos 15.313.661,99  15.313.661,99  0,00% 
Contribuição Definida 15.313.661,99  15.313.661,99  0,00% 
Benefício Definido -  -    0,00% 
Benefícios a Conceder 72.428.903,50  72.137.074,12  0,40% 
Contribuição Definida 70.748.241,50  70.748.241,50  0,00% 
Benefício Definido 1.680.662,00  1.388.832,62  21,01% 

Comparando o Passivo Atuarial reavaliado no exercício encerrado no valor de R$ 87.742.565,49 com 
o passivo atuarial encerrado em 31/12/2018 atualizado, a variação encontrada é de 0,33%. 

Convém ressaltar que 1,92% (R$ 1.680.662,00) do Passivo Atuarial de R$ 87.742.565,49 é 
determinado atuarialmente com base nas hipóteses e métodos anteriormente indicados, pois 
corresponde à parcela de benefício definido das Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder 
relativa aos benefícios de risco. Os 98,08% restantes (R$ 86.061.903,49) são provenientes dos 
saldos de conta formados pelas contribuições dos participantes e das patrocinadoras acrescidas do 
retorno dos investimentos, cujas informações são de inteira responsabilidade da Previndus. 

A redução da taxa de juros e as alterações no perfil da massa de participantes, principalmente 
referente a variação salarial e de percentuais de contribuição, justificam a variação nas Provisões 
Matemáticas de benefícios a conceder de benefício definido. 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 13 

Fevereiro, 2020  

Tendo em vista a natureza desse plano, as hipóteses adotadas, a movimentação da massa de 
participantes e os saldos de conta informados pela Previndus, consideramos aceitáveis as variações 
ocorridas para as parcelas de benefícios definidos. 

Principais riscos atuariais 

Os riscos atuariais são monitorados através de estudos regulares de aderência de hipóteses, 
conforme legislação vigente, e podem ser mitigados através da adequação das hipóteses aos 
resultados desses estudos. As hipóteses que causam maior impacto são: taxa real anual de juros, 
tábua de mortalidade geral, crescimento real de salários e rotatividade. 

Variação do resultado 

O superavit aumentou de R$ 2.254.487,91 em 31/12/2018 para R$ 2.440.045,41 em 31/12/2019. 

Natureza do resultado 

O aumento do superavit se deu pincipalmente pela rentabilidade da parcela de benefício definido do 
patrimônio do plano. 
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Plano de Custeio 
Patrocinadoras 

De acordo com a Lei Complementar nº 109/2001 e o regulamento do plano, a patrocinadora deverá 
efetuar, a partir de 01/04/2019: 

■ Contribuições mensais normais equivalentes a 0,18% da folha de salários de participantes, do 
plano, correspondentes ao custo normal:  

 Custo do Ano (%) 
Aposentadoria por Invalidez 0,08% 
Pensão por Morte 0,10% 
Total 0,18% 

Adicionalmente, a patrocinadora deverá efetuar as contribuições definidas no regulamento estimadas 
em 2,47% da folha de salários. 

A contribuição para custeio das despesas administrativas está sendo aportada diretamente pela 
Patrocinadora em um Fundo específico da Entidade. Com base no planejamento orçamentário da 
entidade para 2020, o valor anual de contribuição administrativa pago pelas patrocinadoras será de 
R$ 1.731.020,71. 

As contribuições contratadas referentes ao serviço passado do processo de migração estão alocadas 
no ativo na conta 1211.04.02 – como Serviço Passado Contratado e seu saldo em 31/12/2019 é 
R$ 3.971.251,14. 

Participantes 

As contribuições dos participantes deverão ser praticadas conforme previsto no Regulamento do 
plano, que foram estimadas em junho/2019 em 3,19% da folha de salários de participação. 

Autopatrocinados  

Os autopatrocinados deverão efetuar as contribuições básica e adicional em seu nome e da 
patrocinadora, além da contribuição referente à despesa administrativa. 

Benefícios Proporcionais Diferidos 

Os participantes que optaram pelo Benefício Proporcional Diferido devem arcar com as despesas 
administrativas do plano. 

Previndus - Associação de Previdência Complementar 15 

Fevereiro, 2020  

Tendo em vista a natureza do plano e a vinculação, nesse tipo de plano, da contribuição patronal com 
os fatos efetivamente ocorridos tais como salários realmente pagos, contribuição realizada pelo 
participante e índice de adesão ao plano, as taxas de contribuição definida apresentadas neste 
parecer são estimativas, podendo, portanto, deixar de coincidir com as taxas efetivamente praticadas. 

Fonte dos Recursos  

A seguir temos os valores estimados das contribuições a serem realizadas para o plano de benefícios 
pelos participantes, assistidos e patrocinadores em reais e em percentual da folha de participação. 

 Participantes Assistidos Patrocinador 

 Em R$ Em % da 
folha Em R$ Em % da 

folha Em R$ Em % da 
folha 

Total de Contribuições 
Previdenciárias 4.097.284,84  3,19%   3.406.937,66  2,65% 

 Normais 4.097.284,84  3,19%   3.406.937,66 2,65% 
 Extraordinárias       
Utilização de Fundos       
 Exigência Regulamentar       
 Destinação de Reserva       

 

  



155

RA
 P

re
vi

nd
us

 2
01

9
Sobre a Previndus

Gestão  
Estratégica

Gestão  
Administrativa  
e de Pessoal

Gestão 
Previdencial  
e Atuarial

Gestão  
Financeira  
e de Investimentos

Demonstrações 
FinanceirasApresentação Missão e Valores

16 Previndus - Associação de Previdência Complementar 

 Willis Towers Watson Confidential 

Conclusão 
Face ao exposto, na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial anual regular do 
Plano Básico de Benefícios III da Previndus, patrocinado por Sesi/RJ, informamos que o plano está 
solvente, tendo suas obrigações integralmente cobertas pelo Patrimônio de Cobertura do Plano. 

A existência de contrato de dívida, no valor de R$ 3.971.251,14 com a patrocinadora inviabiliza a 
destinação do superavit conforme a Resolução CNPC nº 30/2018. 

As provisões matemáticas apresentadas neste parecer são estimativas e baseadas em premissas 
sobre eventos futuros. Determinadas regras do plano, julgadas imateriais do ponto de vista atuarial, 
não são avaliadas. Outras regras são calculadas por aproximação na avaliação atuarial para 
apuração dos compromissos do plano. A Willis Towers Watson adota aproximações em seus cálculos 
que, de acordo com sua avaliação, não resultam em diferença expressiva em relação aos resultados 
que seriam obtidos usando cálculos mais detalhados ou dados mais precisos. 

As premissas atuariais adotadas foram determinadas através de estudos de aderência elaborados 
conforme a legislação vigente. 

Futuras avaliações atuariais podem apresentar resultados diferentes dos registrados neste parecer 
devido a diversos fatores, dentre eles destacamos: experiência do plano diferente da prevista nas 
premissas econômicas ou demográficas; alteração nas premissas econômicas ou demográficas; 
mudança nas regras do plano e/ou na legislação; e eventos significativos ocorridos na patrocinadora, 
tais como reestruturações, aquisições e alienações. 

Os resultados apresentados neste parecer estão diretamente vinculados à precisão e integridade dos 
dados e informações de responsabilidade da entidade e sua patrocinadora. 

Este parecer atuarial foi elaborado para a Previndus com o propósito de apresentar os resultados da 
avaliação atuarial em 31/12/2019. Este documento não se destina ou deve ser utilizado para outros 
fins. Qualquer outro destinatário será considerado como tendo concordado que a Willis Towers 
Watson tem responsabilidade apenas com a Previndus em relação a todas as questões relativas a 
este documento, e se basear neste documento não resultará na criação de qualquer direito ou 
responsabilidade pela Willis Towers Watson para tal destinatário.  

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2020. 
 

Sátyro Florentino Teixeira Neto  Joana Freguglia Machado Carneiro 
MIBA nº 1.158  MIBA nº 2.573 
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